


l'AVfNIR eurc::peu
I:'OFOR.\IA<.lQ lllruAT n'fl'RQI'A

Conscll de I>lrccció,

VILd",. Illtloor. doo,Urrk....IJ!¡..u dd Cc,:nlre do: Ilclf;\lITN.:nt;u.Ki

'uru1 ~..
1U J.llunc. dcllWI do.:! ";Urunal C:llaUl'ro Eump:l a UcKb
C..ull..,I'..' ..·I":I'i<I(II.....
\lunJlu. \I.I,..Ik., pcriodl ... .1

ConllClI de Kwn('d6:

Itlmlll. 'JUIOC. pmfc~"'lfdIll'olOria CunlcmporJnl.1
111.. 01.. "mno!. ptT,ft....'o(lflltulJrdl.·1m.1 mIClTl:lcion.·¡j J>úhlK:
Carhundt JonJI. d,rt."t IUf c.lcl C..cnuc de J)flCl.lmc.....lació f.UKlpc;l
Ct>klnl, Anluni. l)fof...,..clfdt: 1.. l'nlU'NiclI de U,.-id:I. J I'E.'\COI;¡
T'" LI'I:nMUl)CIÚ A/(rJnJ
llnll. ,\\.Imlt'IJc"'Ú", (¡"'.JI ...... (;,IP de "AudR"f)("i;lI'm\llu:ial c.Ic

""....UUIlll.'nn_h. JU.ln. 1lK"1lIhn: de 1;, /{cM! Ac-,1ocmia de CK.>fiCICS
l'.u.>fl<Il11lquc.. dI: 1l.u'l.t:kXl.J
l.n<l"•. l'l"f\·,pnic'''oCll'dT"I1Ul.1ur:. II'ohlK'".lI:C(ln<'lrnkJd'l'."p""r.1
G.dln,,'I(.l. Alhen. rrrofc""wlIlubru..: I)rcllnterrucion:lll'úhlic
11k-J.llkX1,lnlcrnJtKlIl.Jl_.

lir.lll 1'-<.o,¡ •. ),,""!), I'n. Ikl (,:on-eU Jl~'(:1C,r de 1.1 l>ck¡.¡;u::i6 del
1·.lIrnn~1 LlI.ll.11·m I'Urup'.;l rJl'kL,
jU~'l'7, Fr.mli'>tll, dlll.·dor <k 1'1'~'>C01,1 de T~'Cnic.~ :-iupcriuf's
d'Lnjolln)'I'rl.1 Ajolr.lrl;1 <k 1.ll~nller,'1I,H de Ueldl
M.II'll¡"dr;¡~,I.I!1t,l.lpdI' Ilihlloll'C;' II)(x:ul11enladÓ de 1:1 U<H.
l'arddl, A/(nl·~. pror.......'IIIr';l lllul.lr de [)rel del TI'I:II:l111 <k 1;1
!Io,.'jolurl111l ~xl,i1
1'f'l'~'lCIlUer, )Ol>llp, 1"'IC~ .... )r jllrldlC' dd P'lImn;11 C:I1(11;l pI'(¡
"un,!),!
l'U....I1 ... , Mllllll'l, protc'.... 'r:l'\,(}(;i;11 dell)rel del Treh:11I1 de 1.1
!'>t.'llllrcllll :;odll
t 1...111 ..IU'l:p. hl\'e~t1*I<k)Hld<..:c11lrc U¡ll-IIITA 1rnembrc d'ACULl,
"lIt,lr, (~lI1d, pfOfl" ... ,r.1 ,""111-1.1<1,1 d~·1.1 Llni~I:r.-II:n <Je Udd;ll
~1'(lrdln,ldor:ldd l'In~ dc ptl~IMr.1Ude 1..;1 p¡\e 1l;¡ ~el~ J(efonn:l

CoI.lul"lnllh>nil

l'>I.uOcru. k~(I', dlrl't'lió pro\lnltll del ,\IAPA
ltollk'ru.Ann.l, I)Wr......'Or.l de [)rcl Jel TI\:h:1I1 <k 1.1 Udl

lrnnlllC:'
rU,ujolr.lll............. el dhn:uJ.{c I fteproducci6 de: b l·ni\e,...,it,lI de:

Uekll,lurdl Ghc'II-" \'ld.lI·Uddll Alh...n h·nlO>o:l-B..rceton;l
1IIU'Cr.I( K' JUldi Il.ll;l"h
Infujolr.lfw. CUl!lllnl\;lllÚ \'1"'1,11, Ucid.l

Corf"Ci.'d6 l'r.u!uccIOIll<l:l·nl\e,...,ICJI de Ucid.l

fdll:U
rdklUf\~de 1.1 l'dl.
r~nll''''d... llulllll¡e'll1.l<k,l:umpl',I
1',III\>n.l1 (~11.11J 1"1) ful'\'1l,1 •úrrdOllr dI.' b Comunll:1l Europc-;I
dI.' unu.\

A<hnlnl<¡ln.cló I ,ul'lCrlpclonl<l: COF, "\eL 1(0\ MOllI'I: 1
~'5fJOl'I U"'klf, ,.d '}~j- ~Ol'Sr', F,I,~ ~.ifU(~1

1111111"":''''16: rll<lulnk'r, Akolec......·
Ill11".......'Illl,lp.:r('('C».\¡.:K'
l)l'lrlhul"-' ""..f\I·I ...... I'UllIk~.Iu •.."dc.·I;¡ l'dl
Ttr.lW tlkll:Wmpl,l""

lB
Patronal Calalll

Unh'crslllll de L1l'lt1a Pro Europa CIHTllUI COC\IMENTACIÓ IUlloPU

Col.!:ll.x,r.ll Olldll,llk'I,1 Clfllll-'ll' FU1U¡X"';I Jl.u·..·do,l.l

...., pUl fl·pn:l(tulrp.1 rt ol.lluhll 11,11 d'\l(IIlC~I.1 puhlk.ldÓrl1:I111,n...
'C1Il1'''-' I'\,ri~l'fl I'n Inll',l', l'~ prcJ!.II'I:IllClrc 1 c:.:emplar ,1 !.l
~'\·n·c.trI,1 d... I'A\cnlr l'ump..·u

'1'1 (:'>11,\,11 d ..• IlcIL.nl(' de l' An'l/lr j'lmlpl'!ll'\l111an 0])\:11 ,1
,..!udl.." IlCNlll"'~ <Iue 1f'l'h.tIlil\, ílll'''''Ci¡.:uln, c,mdiíh l' ,ll\,Ilit7in
lt'11'k"I'Ufl'I)I,'lI~ l ...'l I¡.:uln Iml·fl'. ",.dl'S\·l\ col, I;¡lx.t':lr ...n ~lllll""';l

rCll~I"

• l,'lu'II'r l'ulllflc'''. el (,;"'1\11\' d...• I)Oll1nICIllJlk', t:Ut'Upc,1 I el
1',lIn...\,IC (,~11.11.l1'1\' rumll:r nI> l1)mpanl"t."...n, 1'll.'I-...., ...lri:rnlClU•
....~ UfllnKItl.. dd~ .IUI(II' del, ..'""nI" ...n ll'l-heió d',lqUI·.,¡.1
pllh{I'OlO)

SUMARI

L'AVENIR EUROPEU, UNIVERSITARI I OBERT A

LA SOCIETAT 3 -ACOSTAR lA REALITAT

EUROPEA 4 ]ORDI Pu)OL - CONNECTAR AMB

LA SOCIETAT .5 ]AUME PORTA - EL CENTRE

DE DOCUMENTACIÓ EUROPEA 6 EUONOR

VUALTA - EL'SERVEI DE TELEDOCUMENTACIÓ

EUROPEA 9Lou MANCIÑEIRAS - PATRONAT

CA1'ALÁ PRo EUROPA A LLEIDA, CARREFOlJR

DE LA CE 11 ]. ROCA - L'ACCÉS DELS

EUROPEUS A LA FUNCIÓ PÚBLICA ESPANYOLA

13A. PARDELLA. ROMERO - S'UAACABAT

LA RECESSIÓ. EN EL MÓN INDUSTRlALITZAT

15 ]. P.: ENCISO - CATALUNYA VOL

APROFUNDIR, EN LA CONSTRUCCIÓ EUROPEA

17 M. Mu'muo - LA COMUNITAT ÉS UNA

LARVA, NO UNA PAPAllONA 18-DECLARAOÓ,
DEI. CoNSEll CATAIÁ DEL 1\I0VIMEi"IT EUROPEU

SOBRE LA SIl1JACIÓ DE LA UNiÓ EUROPEA I

1.F.5 PERSPECIlVES DEL 199419-ELECCIONS

AL PAR.LMIENT EUROPEU AL JUNY DEL 94
2O ]. P~ESSEGUER - LES NOVES

COMPETÉNCIEs DEL PARLAMENT EUROPEU

22 c. A;;GASóUBA - LA COOPERACIÓ

INTEIKUL~,REALITAT O FICCIÓ 24 P.

USALL - L'AGRICULTURA EUROPEA I EL

CONTEXT DE LA R. URUGUAl 25 C. VILLAR,

]. PRESSEGUER - CAVA CATAIÁ CAP A EUROPA

28 P. CASTILLO - TRIBUNA ECONÓMICA

29M. MURILLO - L'EUROPA DELS 16 30
- FRAUS 32M.]. DOLZ - 9 DE MAIG DIA

D'EuROPA 32

/2/



EDITORIAL

l'"\ \ DI; ll'~" I>RJ'-"¡EI{~:'i HEl'Nro:'\s DEL CO;-';~F.lL DE RED¡\CCIÓ

L'Avenir europeu,
obert a la societat

• • •unlversltarl •
I

Facultars j Escolesde Jiactuai Universirarde L1eida (UdL), desde fa 11115 anys, han

estar organirz~ntter ripus d'activita ts.relacionacles amb la construcció europea. Des de

la nostra entrada a la COITIunitar Europea, ['any 1986, aquestes activitars g'han anal
incremenranti,alglln~sdleJles,jas'organi[zenconjllnramententreunit.atsodeparramenrs

diferenrs. Cal' destacar que Illoltes d'aquestes activitars s'han organitzar en estrera
col.laboració '?ITIb la Delegació del Patronat Camla Pro Europa a L1eida.

A paI1.ir. .de la concessió del Centre de Documentació Europea a la nostra
Universirat, JI~ny1989, totesaquesresactivitars han pogurgalidie, encara quede manera
molt ineipiem, de la informació (rebuda via ordinador i reproduYda perimpressora) que

ens ha estar enviada regularmel1l per les diverses instjrucions europees.

La Ud L,'amb aq uesta perita experiencia acumulada, no pocHa dei..xarde fer un pas

enda~ant.Per ai..xO"s'ha decidir posar en marxa I'edició d'un butlletí informariu del seu

Cenrre de Documenraeió Europea, igual que ho esran fem altres universirars d'Espanya

i d'Europa.

Aquesra publieaeió neix en el si de la Universirar, i la seva eontinuitar depen

fonamenralmem de la volumar de rors e1s esraments universitaris per tenir una eina

d'informació I debat sobre la construcció europea.

Aqllesr organ cl'informació, sense perclre Ilesperit universitari, també esta obert

a tota la socie{at Heidatana. És peraqllesta raó que la Delegaciódel Patronat Catala Pro

Europa, que recentment ha estat designada Carrefour ele la Comunitar Europea de
Lleida, Si ha integrat plenament en aquesta iniciativa. Hem aconseguit aOO que les

entirars europ~istes presenrs a L1eida disposin d'una publieació al servei ram de la
eomunita t Uni'~ersita ria com deis el iferenrs secrors económ¡es, sociaIs i institucionaIs de

les nostres comarques.

Tanr el ~entrede Documenració Europea comla Delegaeió del Patronat CaIaEi

Pro Europa he!TI volgut que el Consell de Reclacció fos elmés ampli possible ique, per

rant, en formin part aqllelles persones interessacles en la constfllceió europea. A més,

es compra amb un equ ip d'expertS col.laboradors que escriuran esporadicamenr sobre

temes espeeialilzats de la Unió Europea.

L~vellireuropell rambé vol ser un reflex de tores aquelles activitats que sobre

la eonst.rucció europea es facin arreu de Catalunya, i a la vegada ha de servir per

coneixer millór les persones i instirueious que es dediquen als temes europeus.

El Cenrr~ de Documenració Europea de la UdL i la Delegació del Patronat CatalJ
Pro Europa, els Consells de Direcció iRedaeció, elseol.laboradors i totl'equipd'edieió

de l'Avenir Europeu, esperem queaquesrsobjecriusque prerenems1assoleixin ique la

publicaeiq sigui d'interes per a la comunirar universitaria, per a tots els sectors

económics i socials, i per a totes les administídcions i instirucions de les comarques

lIeidatanes.
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ACOSTAR LA REALlTAT EUROPEA
L';lpariciÚdc r ~'l/t'Jllirelfrop('/l, publicació periódica sobre I'actualitatde [a Unió

t':un Ilx·;I. L'~ lllotiu de s;¡risbcciÓ pcr él tots els que cstcm compromcsos Hmb la causa

d'Europa La t:fcadÓ d'una publicació c:lwlana sobre aquesta temática és sempre una

huna n<llí(:ia, pero en aquL'stcas particular ho és cspccialmcl1t. En primer lIoc. perque

L'''' una ini<.:iati\",t sorgkb a les comarques de Ponent i cal presumir. ~r tanto que el
st,.'U (,()lllin~lIllr;ll:I¡lI'~1 <1mh interes prcfercnr mIs aquclls [cm!;;:','; comunitaris que Olés

(t.'brin i il11p0ri;)m:ia tinguin per a aquesl tcrrilOri. Des d'aqucsl pUl1t de vista. PO(
t,.'sdc\ L'nir un instfUI11t.:nl insuhs¡itu'ihle pCf aCO.s!;¡f la rcalit:!l europea als sectors

:tLldcmi<., t,.'<:onomiL i soci;il de les terres de L1eidJ. Pcr ahr'a I);)neb. cal felicitar-se

<.jUl.' la publil'.Il:iÓ sigui un;1 011r.t conjunta de Ics dlles inslitucions lIeielaranes més
(.'Slrl'l.lll1l.'nt rt.'hidonade1' :.Imh les inslfJncit:s europees com són el Centre de

I)(lllll11l.'nt;ICi() Fun)lx:a de la Cni\"cD-;it.1t de L1dda. i la Ddegacióa L1eicla del Patronat

( ..It.lla Pro ElIrop;¡ <.jue. a més a més. ha cslat designada com a Carrefour de la

C0I1111nil.u Eum¡:x.'a tle Llt.'ilb ¡1er ht propia Comissió dc la CE. AqueM feL a més de

"'i~nilic;II' un:l ""'lIl11:i tI'csforco..s, exprcss:I b neccssaria \ inculació entre el món

llnh l'rsit:lri 1 b sol"il.'t:H lIeidat;ma, ~\ixÚes palesa taI111~ en la relació de membres del

Cunsdl (.iL' RedacciÓ de '- .-liren;,. Eltrojx!1t Glrreuneix persones coneL...edores [amele

la rl,:lIit.H ('oI1lllnit:'tria. com de la lleitlJI¡lJ1il. i de di\'crses procedencies professionals

la unin'r:-.il¡ll. itt.'mpresa, el món iuridic...

L1A\"t:nir FlIropeu té, en definiti\'a,un repte fonamental: esdc\'cniruna eina útil

1 dll..""c.; al :-l']"\'ci lk' k's comarques ele PonCIli per a f:.lcilirar b se\'a plena adequació

al marc l'Uropt,.'u \, més particularment. al de la Unió Europea, Els seus impulsors,

la l"ni\ l'r:-it¡ll de L1ekla i b Delegadó dd P:llron<lt Cara!:) Pro Europa, junramel1l amb

k·""dt:.'stacadl'l) pt.'rsonalitarsqw: hicol.bhorl'n, Sl'l';.ln capaces, aben segur, ele superar

:1I11b ':"Xil aquc~t rl'pte i d'assolir l'Ohjl'Ctill d'acost;¡r la realilat europea als ciutadans,

le.... L'mprl'SL'S, Il's instilucions j els difL,!'t..'nts sel:lors de la sociewt Ilt'idatana, afronrant

amb gar:llltics \es dil1cultat~ dcri\'ades de la Ilostra pertinen<;:1 :1 la Unió Europea i

aprofiwl'n tUl l'l \"clllall lit.-' pO&iibílit<lts que aquesta ens ofereLx.

[\101:1' Ilo:-':OR,.\llu,: SR,JORDI PU,IOL 1SOU'Y

PRr"'ID"'''' IW LA G I!NI'RAllTAT I>E C.\T,\LtT'\Y/\
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CONNECTAR AMB LA SOCIETAT

La creació de la Universitar de Ueida per desvinculació deIs ceolTes respecte a

altres Universitats, que es PO[ considerarque van a velocitat de crellerdes de ja fa anys,

no dei.xa de ser un risc de desconnexió respecte a un enEOrn que resulrava prorecror.

En una siruació de [renta o quaranra anys enrera, aquesta desconnexió podria

haver estar preocupant. Vanalisi actual és absoiutamenr cliferenr, degut a la revo]ució
que siesta produinren \'intercanvi d1infonmlció entre cliferernrs punrs, perallunyarsque

estiguin geograficamenr.

Quan se1ns va plantejar la possibilitat de posar en marxa un burlletí infonnaliu

sobre temes europeus, ens va semblar una idea exceLlent, perque la informació ~s el

repte deIs noslfesdies, i perqué el planrejamenrquese'ns feia era el de sumaresfon;os

entre el Centre de Documenlaeió europea de la Universitat i el Patronar Carala Pro

Europa.

La volumatde converrirel burlleti en un instrumenrde eonnexió amb la socierat

resulta coincident amb la intenció permanent e"obrir la Universitat al seu entom. Els

professors de la Universitatsón actius en la reaHtzació de projectes contracruals de 1+D

que, en eol.laboracióambempreses, tenen la possibilitatd'obtenirrecursosde la Unió
Europea. Per fer-ho cal que tots disposin d'informació.

Les noves generaeions tenen I'oportunirat degauclirePEuropa clesde mo!t joves,

amb els programes ele mobilirat d'estueliants, des de BUP, als estudis de tercer cicle,

passant pels programes Erasmus, en e1s quals Cata!unya és especialment parricipativa.

Aquesra nova vivencia de semir-se europeu és quelcom incipienr, és quelcom a

fomentar. Per ranr, una publicació que sorgei..xi a Lleida i que ajudi a difondre la idea

d'Europa eom a mare de rreball, com a marc de cultura, que ens és la propia, ha de ser

consideracla ben vinguda.

El nostre encorarjament als promotors i a tots aquells que amb les seves

col.laboracions li donaran vida.

JADIE PORTA 1 CA."A..'\"ElLA.-';

REcrOll DE k\ UNlnm;IT,\T DE LlEIDA
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,
EL CENTRE DE DOCUMENTACIO EUROPEA
DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

El CDE va n2ixer I'any 1989 per

un con"cni signat entre la Comissió de

le!; COI11Unil:ll5 Europees i JIEscola

Tecoie:1 Supcriord'Enginyeria Agniri<l.

Val :1 dir que el:, eDE van sorgir per

inici<lli";1 de la Direcció General X.

dins d mare de la

I política d'infonnació

Llniversjt~lria i que

slatorgaven ti aqueJles

universitats que

realitzessin esludis i

inveSI igacions sobre
integració europea, per

tal de donar-Ios-hi supon

documcntal en la seva

tascu. Tenen pero, un

cunlctcr pClblie i per ranl

hi pot accedir qualsevol

persona que vulgui

informució relacionada

umb les Comunirats

Eurapees,

Milj:tI1l;:lI1l aqllcsl conveni <.1mb
I:i DGX, l'ns :lporten les publicacions

que edita rOPOCE (Oficio:1 de
Pllblicacion~Ofkials de 1:1 Comunitat
Europea) amb seu a luxemburg aixi
<:0111 acct-s gr::ltu'¡t adircrents bases de

d:ldc~ ('Ol11Unili1ries distribu'icles pels
llhoMtl COl11unitaris EUROBASESi EC1IO
(European Ilost Organitzation) amb

seu :1 Luxemburg. Pcr la seva pan la

Uni"crsital es f:l c~rrec de la

infr:lstlllclura del laG!!. equipament i

del p{:r~onal.

AClualmcl1l a l'Eslal espanyol hi

ha 31 CDE dcls quals qllatrC eslan

llbic:tts :t Calallln)'a: a la Universirat

Alltonom:lclc.: l3arcelona, a ESADE, a la

Universit:1l Rovira i Virgili cJeTarragon:1

i :1 l:t Univcrsit<ll de Llt::ida.

1, FaNS DOCUMENTAL
La OPOCE

cO\'ia les monogr:lfies que publica en

E~~r,l" --."':"" SUPERIOR
D'EN'G1NVERIA M~D,A.P"~ , _ ' _'::IOA

rd~l('i(l a la nOSlfa L'specialitzadó (agri

cultura, lllt:di ambient. ..),;,¡ més a més
lllilj:ln~'anl el seu C<l1aleg podem

sol.liciwr graluHamenl tél resta ele

publicacionsque edita (dret, economia,

transports.. J.

1.2 Publicacions periOdiques:
el CDE disposa lambé d'una bona parr

de publicacions comuni[aries, de les

quals en faig una petila selecció

estructurada en els segÜents apartars:

a) rnformació legislativa

. Dillri Oficial de les
Comllllilats ElIropees (DOCE): Ésla

principal fOllld1infonnaciócomuniraria,

contétotscls[c:\1:oslegislatiuspublicars

íntegramcnt per la Comissió de les

Comunirats Europees.

Es publica en tres series

indepcndents:

Seric L(legis!ació): es publiquen

c1i:lrÜII11ent les acles legislalives.

Serie C (comllnicacions i infor·

mes): rt.'clIlI tot tipus c1'informacions i

comunicacionsollcials: ele la Comissió.

publica les prapostes de llei i la

cotització de l'ECU: elel Parlamem

Europeu, les resolucions i les pre&.un

les escritcs; elel Comite Ecanómic i So

cial, els dict:J.l11ens: i del Tribunal de

Justicia. les sentencies, erc...
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Serie S (suplemenr); publica els

contractes pÚblics d10bres i de

subminislral11el1r ofens per les.

administracions, id'altrespresencars per

pa'isos extr<lcol11unitaris.

COI11 él annex al DOCE es publi

quen elsdebarsclel Parlamenr Europeu.

- Repertorio (le la legislaci61l

cOlllunitaria vigente: Pllblicació que

com el seu nOI11 indica recull rora la

legislació comuniraria des de Pinici de

lescolTIunitats. L'obras'acrllalirza dues

vegaclesa Pany, 1'1 c1egeneri 1'1 c1ejuny

decad<l any. Aplega perranrelsacorcls

i conveni en el marc de les relacions

exteriors. els acres vinculants

(Reglaments R, Direcrives L CCEE

EURATOM), Decisions D, Decisions

Geneíd.lsCECA, RecomanacionsCECA)

del drel clerivarc!els t.ractatS constirutillS

de les Comunirats EUl'opees.

- Edició Especial (EE) : És un

recull de legislació vigenr que hi havia

des ele I'any 1952 fins el 1985 fet en

\legua espanyola.

b) Inforl11ació pre

legislativa

- DOCtllllelllOS COM: Els emer la

Comissió, i majorité1riamenr són

propostesde llei, es tracta de c!ocumenrs

- -------~~~~
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f) Alu-es

d'estadística del pa"isos membres.
El CDE disposa elels seglients

temes clonada la seva especialització:
estaclísliques generals, agricultura, sil
viculrura i pesca. i comer~ exterior.
Alhora cada tema ré diferems series
(serie A anuaris _serie F esraclístiques
rapides, serie O analisis i estudis...).

Aquí el lJistat seria moir lIarg,
poc!emcilarrevistescom LeCOIlr;erACP
queensdóna infonllacióde les relacions
de la Comunitarenfront els pa"isos ACP.
Les publicacions fetes per la Biblioreca
Central ele la Comissió (Biblio-jlash,
Biblio-post MaC/stricbt_ ..), el Boletín del
ComiléEconómico y50cial, La tribuna
del Par/ameto Europeo, El/roptl Verde

(ens dóna ressenya de les activitars que
es duen a terme en agricultura
comunitaria), i a més un lIarg etc. Per
tenir notícia ele tal el rons ens poclem
remetl-e a la publicació ja citacla Publi
caciones,

llOncina Estadística de la
Comunitat Europea, coneguda amb el
nom de EUROSTAT, amh seu a
Luxem~urg, és la que rep iorganitza les
elades que Ji arriben ele les oficines

e) Estadístiques
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annex estadísrie.
-IllfOJ~me sobre la política de

competencia,: pubJ¡cació de caracrer
anual que ensofereix una visió general
de la política de comperencia seguida
per la CE duranr Pany, i la incidencia
que aquesta ha tingulen cadascun deis
pa-isos membres.

d)Bibliografies i catalegs
-Documentos: Publicació cle

caracter mensual que recul! la relació
de Documents COivl, Dicramens CES i
PEquela OPOCE publica mensualment_

~Publicacio"es: és un cat:1leg
ambperiodic~tarmensual que recullles
monografies ipublicacions periódiques
que publica'la OPOCE,

~Elltifor1llegeneral sobre la
actividad de las Comunidades Eu
ropeas: Publicacióque ensofereix un
resum de tOtesles activitats porrades a
terme per les instirucions comunitaries.

-Boletín de las Comunidades
Europeas: Publicació de caracter
mensual quedóna infonnaciósobretot
el queesdesenvolupa en les institLlcions
comuniraries_ Paral.lelamenr també es
publica lIna serie de suplemenrs
monografics que ens ofereixen el texr
íntegre de documenrs comunitaris
d'inreres.

e) Informació sobre
I'activitat de la Unió
Europea

-DOCUmelllS del PE: El
Parlamem Europeu emana diferenrs
r¡pus de documenrs_ Ja que realitza
sessions plenaries un cop al mes durant
una sermana, les acres itextos aprovars
en aquesres sessions es publiquen a la
serieCdel DiariOficialde lesComunirars
Europees (DOCE) i la rotalir3t deis
debats són publicats als annexes del
DOCE.

-Diclil1llells i bifonnesdelCES:
Són informes que realitza el Comite
Económic iSocial quan el Consell els hi
consulta sobre una Proposra de Ilei.

També trobem pero,
comunicacions, memorandums i in
formes, aquests Úlrims són informes
que fa la Comissió aelre~ars al Consell
per tal d'informar-Io de com sIesta
desenvolupanr I'aplicació ele la nonna
tiva comunitaria en un secror
detenninat.

molr importanrs ja que ral com ens
indica el nom ens informen del que
s'esra proposanr per ser legislar, a més
a més aquesrs documents porren el
que s'anomena una explicació de
motius, informació que no aparei:x en
cap més \loc.

-La. situación de la Agriculllt
ra en la COlllzmidad: Pllblicació de
caracter anual, molt Útil, perque a més
a mésdeferun inforrnede la simació ele
I'agricllltura, (evolució de mercats¡
financiació de la política agraria
comunitaaria, ete., inclou un complerr
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2. I.ES BASES DE DADES
El CDE léaccésgratllÚa diferents

bases de dades distríburdes per
ElIHOBASES i ECIIO.

Algunes de les més importants

-CELJEX,

Comé drelcOl11unitari, Icgislació,

jurisprudencia i acte~ preparatoris.

-seAD (Si::¡tcma Comunirari

dlAccés::t la Documcntació):

Conté rcfert:nciesbibl iogriifiques

dcb principals esdeveniments
comuniwris , publicacions oficiais i
C!eX'umcl1ls pÜhlics de les ínstilucions

curopccs, :Iixícom articlesseleccionats
de publicé"lCions periódiques no

instilucionab pero que (raCleO temes

d1il1lcrcs per a aquc:;tcs.

·RAPID,

DÓn<l inform,lció:;obre les rocles

dt: prcmsa q lit: ofcreix el servd pona VCll

tk: la ComissiÓ.

-EClAS( Eu rapean Commissions

Libr<ll'Y Atnommcc! SyslenÜ:

í~s t::I cat,1leg en línía ele la Bi
hliotCC:I de la Comissió, conté

rcf<.:rcncies bihliogr:ifiqlles.

També lcnim accés a la base de
o:ldcsdcl Parbment Ellmpeu EPOQUE.

~, ORGA.ITZAClÓ

J:I rons dd eDE es de
lIiure aecés per als
usua riso SL'g()I1S la se\ a
lipologia ell()I" rep
difLorc'nl lranamenr.
Pd que fa rderencia :l les

monogrnfies cstan c1assificaeles i

col.locadcs als prestatges segons la
1:lssificaci6 de 1:1 DGX

Les publicacions pt::riódiques

eS(¡\11 ordenades alfabélicamcnt, als

pl'C~[:lIgCS, pc.:1' litol, on sempre hi ha

I'ClhimlllJITIero.

I.AC:TIVITATS 1SERVEIS
4.1 AClivilats

Actualment lesactivirarsqueeluu

a terme el eDE es cemren en la

confccció de dues publicacions.

-Eldossierbibliogrii[ic: Publicació

de caracler mensual que esra divieliren

tres parts:

-BmlJerí de sumaris: Recull

fotocopia deis sumaris de rores les

publicacions periódiques arribades al

COlO.

-Noves adquisicions: Aquesra

sedó dóna notícia ele lOrselsdocumenrs

COM i Dicramens CES, c1assificars per

mal<?:ria, així com lan1'úé de les

monografies que ens han arribar.

-Nores rapides: On s'inclou una

selecció d'informació que apareix al

DOCE C (plapas.es de Ilei,
oposicions, .. .)

I éL GDE Rápic/: dóna
notída sohre els
programes i
con\'ocarÓries de Recerca

i Descm'olupamenr
(R+D) comuniraris. així
com altrcs con\'ocatories.
De manera punrmil del CDE

col.labora en I'organirzació de

conferencies. seminaris etc.

4.2. Serveis

EIs serveis que oferei..x el CDE

responen i van en relació a les

necessilats de l'usuari (esrueliants de

facuh::n, eSludiants de tercer cicle,

professors. empreses particulars,

institucions. etc.).

Els podricm pero, ellcabir en els

segOcnts apartars, tenint en compre

per . que quasi sempre les consultes

requereixen un seguimentretrospeetiu

i una menció detallada.

HOM (SIGLE, AGRlS. EUHOSTAT-CO,
CORDIS.. ,)

-Donar resposta concreta i rii.pida

a preguntes puntuals.

-Fer Difusió Selectiva de la

Infomlaci6 (OSI): Mirjan~anrla pe[ició

per pan d'un usuari i establint un perfil

de les seves necessirars d'infonnació.

-Donar el Servei d'Obrenció de

Documents(SOD): Servei for~ utilitzat

donar que el CDE no disposa de servei

de présrec per al seu fons, i per tanr es

faciliten les fotocopies que sol.liciren

els seus lIsuaris.

EW):\OH \'IL'\LT.\

I l.'usuari poi lrohar
qualse\'ol referencia del
'<>ns al calaleg
automat irZ<-ll.

-Consulta per pan deis propis

u5uaris al fons, ele forma directa, ja que

el fons és de Iliurt:: accés.

-Consulla, rambé, per pan deis

lIS:lris al servei debase de dadesen CO-

181



El Servei de
Teledocumentació
en el Centre de
Documentació
Europea

Aquestarticle vol mostrar de for
ma succinta i comprensible per a
qualsevol usuari del Centre de
Docllmentació un delsseusserveis més
caracterísrics, el de la
Teledocllmentació. El seu objectill és
oferir de forma alltomatitzada el propi
fons documental, així com altres fons
aliens, mitjan-.;ant connexions a bases
dedaclesextemes, béenlíniaoenCD
ROM.

Perral d'oferiraquests fons callln
tractament previ de la informació que
es c1esenvolupa en un cicle que va des
deIs prodllcrors de documents, a una
bona recollida i analisi deis mateixos,
elseu bonemmagatzematge, iuna bona
recllperJ.ció de la infonnació per a la
seva posterior difusió. Tm aL.'\o és
possible merces al hardware, sofware i
al personal que tracta la informació i,
indubtablement, a les xarxes de
transport o de teIedocumentació que
ens permeten connectar amb les
diferents terminals de te1eproces,
ubicades a qualsevollloc on existei..XÍ
una presa de correnr i un teléfono

Teledocumentació

Al segle XX es produei..xen i pu
bliquen milions de documenrs a
diferents ambits i en tot el món.
Mitjan~am els metodes tradicionals
ningú podria teniraccés a tota aquesta
infomlació. Actualmentho podem fera
través de la teledocumentació, que és
el resultatde la interrelacióentre varies
disciplines:

TELECO~IUNICACIÓ +

¡:--'FOR¡\JÁTICA + DOClJME:"TACIÓ

CIE:"TíFICA ~

TELEDOCUMENTACIÓ

la teleelocumentació

I consisteix en l'accés ele
forma selecti\'a i a
elistancia a la informació
(·on line-), permetent
extreure una c1etenl)inacla
informació que es troba
elins eI'un conjunt més
ampli. a través ele l'accés
per orelinaelor. Es tracta
c1oncs, d'un servei que
recupera informació que
es troba emmagatzemaela
en una base ele elaeles.

Avui dia, aquest concepte tradi
cional de teledocllmentació ha sofert
un canvi degur a les noves tecnologies,
amb I'accés a bases de dades en disc
optic numeric, concretament en CD
ROM, qlle entre d'altres ava ntatges, ens
permet implementar serveis de
teledocumentació en un llenguatge
d'interrogació toraltnentamigable pera
Ilusuari final.

Bases de Dades

Entenem per bases de dades el
conjuntd'infom1ació,tantdereferencies
bibliografiques com a texruals,
emmagarzemadesde fOflna electrónica
i estructurades de tal manera que
permeten una recuperació automarica
de la informació.

Les finalitats de les basesdedades
són:

-Ernmagarzemar rota la
infonnació bibJiografica o factual de
fonna que es pugui recuperar amb
facilitar.
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- Oferir gnm nombre d'ítems a
l'usuari.

- Oferir un conjum de dades
homogenies , ordenades de forma de
tenninada.

- Oferir com a productes, la
referencia bibliografica, el tex( sencer,
el numeric o estaclístic.

La ripologia de les basesdedades
queda esrablerta, en funció del [ipus
d'infonnació que donen, així:

l.-Bases de dades de referencials
(aquellesqlle identifiquen el documenr
i informen sobre la materia);

- de referencia (enciclopedies,
direcroris, etc ..)

- bibliografiques

2.-Bases de dades de fonts (do
nen informació sobre la publicació
sol.licitada);

-numeriques(esradístiqlles, etc.. .)
- texruals (text sencer, etc...)
- numérico - [extuals

Peraltra banda, les basesde dades
segons la seva tematica es divicleixen
en:

- científico-tecnjques
- economico-industrials
- humanitalS

Un cop esmentats els conceptes
de teleclocumentació i de bases de
dades, podem descriure els serveis que
es donen a través d'aquestes al Centre
de Documentació Europea.



Cenlre de Oocumemació Eu

ropea

En el Centre de Documcnt<lci6

Europea es proporciona documemació
especialitzada al:; ~eus usuaris, previa

recerca.selecció ianalisi del fonsclocu

mental. L'ohjectiu dd CDE ésdifonclre

la docul11enwci6 relacionada amb la
Unió Europea a lola la comlll1it,u

lllliversitil ria J aixícom ~llsusuarisexlerns

que la precisín, utilitzan[ a més del

propi fons, les xarxc:s de transpon

d'informació que cns permeten les
noves lecnologies. 10l oferim els

segi.ients serveis:

- Servci de Reccrc~1 BibliogrMica

llelrospeetiva (Bit).

ConsiSlcix en trabar, mi[jan~ant

una eSlnll~gia de recerca, IOlesaqllelles

refc:renciesbibliografiquesques'ajustin
a un lema dtinrcres per a un usuario Es

realitzen sobre bases de dacles

especialitzadesdeforma retrospectiva i
3mb un lími[ dtanys, sempre tenint en

compteles més idóniespera la recerca.
L'usuari rep un lIistal de tOleS les

referencies per ~I que posleriormem

puglli demallar el c10clIment original

(a nicle, revista, monografia, informe.

congressos, etc).

- Servei de Difusió Selectiva

d'loformació (OSI).

Consisteix en oferir de forma

periódica les referencies bibliogriifiques

questajustin aun tema c1'inleres, apall..ir

c1'un perfiJ determinat per un usuari o

grupd'usuaris. M itjan~antaquestservei
stofereLx una informació aClualit7..ada i

no retrospecliva.

Així doncs, I'usuari que ja ha

realitzat una recerca bibliogrJficd re
trospectiva poI continuar est<lm al dia

ITIitjant~nt el servei de OSI.

-Servei d'ObtenciódeDoeuITIents
Primaris (SaO).

Aquestservei sueceeix i completa
els dos anteriors tot pennetent oferir el

docul11ents als usuaris mitjan~ant

préslec, reprografia, l11icrofonnes, ial11b

melodes aUlOl11atitzats com el correu

electrónic, la releconferencia, el texl
, complel a través cJluna connexió -on

line~, [elefacsímil, videodiscid iscópric

oumeric (CO-ROM, COA).

I..ou .\I.\;\Cl'i;EIRAS

NOTiCIES,
BIBLlOGRAFI·
QUESDELCDE
1-ALVAllEZ GÓlllez-P,illete,José

M. /.(1 política cOlIll!rcltJ/ de/meree/do

comlÍn. Madrid: McGrmv-Hill, 1992.

2-Camblo mra/ en Europa: pro
gl'llma de iI/lIesllgClclóJI sobre las es

/I'IIC/lIrf1S rl8rt1rias y el pluriempleo.

l\ladrid: lin¡st~riodeAgricultura. Pes

e:'l )' Alimenlaci6n. 1988.

3-Comerclo nttlllditll y el medio
tunblellte. El. ¡\Iaclrid : 1\lundi prensa,

1992.

4-Consomma/ellrs 1I0rl1leS de

sécllrllé s/lr les produls e/ échclIlges

llIte,.,wlloll(llo". Paris: OCDE, 1991.

5-COUN ILOFEUROPE. GesriOIl
dll prl/rlmollle 1/(.11111'(11 de /'I:'~f(rope.

Stfas!Jourg: Conseil de I'europe, 1987.

6-DUPIW. jcan-Yves, UI crlse

(/grlcole. P:lris : Docul11entalion

frans;:nise.I991.
7-Etlrope de 1(1 dlL'ersllé :161

d)'llamlqlle des idelltl1és Il!gloNClles. L·.

P:lriS; NRS.I99?

8-EVrlllltlllon de la sécllr/lé des
dellrées al/meJl/t1lres IsslIes de la

blotecb11ologle moderne. Paris: OCDE,

1993.

9-Flscall/é el l'ellvlro17nemen/ :

des poI/tiques complemel1falres, la.
Paris, OCOE, 1993.

lO-GAHClAGarcía.jesÚs R. Guía

legal del medloamblen/e en Espaila.
Salalll~mca : AmarÚ, 1993.

11·GAZON, jules. L'Industrle
agro-allmentalre de /tI \f/al/onle ¿¡
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l'Etlrope93. Bruxelles: Boeck-Wesmael,

1990.
12-J-1AUS,LeahA. Global/izing Ibe

GA 77. Washington Brookings

Inslitution, 1991.
13-?roleclon sociale des tlgeJ71s

publles el7 EL/rope Allemagne,

Be/glque... pays d'Eltrope centra/e el

orlell1a/e.LtI. Paris Documentaríon

frao,aise, 1993.



Patronat Cataló Pro Europa a L1eida,
Carrefour de la CE
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L'any 1988, i per acorel de les principals institllcions
lIeidatanes, el Patronat obrí la seva primera Delegació en el
territori de Catalunya a la ciutatde L1eida per donar servei al
conjuntde lescomarquesde Ponen[. La Delegacióesvacrear
per Conveni signat el j de febrer de 1988, per la Dipmació
Provincial, la Cambra Oficial de Comen; i Indúsrria de L1eida,
l'Ajuntamencele L1eida i el mateL... PatronatCatala. Pro Europa.
Es regeix mirjanr;;am un Consell Rector del quaJ cadascuna
c1 laquestes institucions nlostema una vice-presidencia i una
d'aquestes. pertom, el presidei.... duranr un any. La Universirar
de L1eida és rambé presenr en aquesr ConseIni través del seu
rector.

Al llarg deis seus.5 anys eI'existencia, la Delegació ha
dut <1 terme més de 100 activitats enrre cursos, seminaris,
sessions infoffi1<1tives i conferencies, gairebé la meitat de les
quals han tocat temes relacionats amb el sector agrícola i
ramader, atesa la importancia que aquests ambits tenen en el
conjunt ele ¡reconomia de les comarques de Ponenr. Pero
aixó no vol dir que alcres ámbits de la societat i de l'activitat
económica de Ueida hagin estat ignorats: la Delegació del
Patronat ha dur a terme actllacionsen els més diversos ambits
com el de les assegurances, el de l'Adm.inislrdciÓ local, el del
metall, el de I'ensenyamenl- des del mitja fins a I'universitari
el ele les PIME ide l'empresa en general, el ele la recerca, el
del dret, el ele la sanitat, ere.

DI alrra banda, la Delegació convoca anualmenr les
"BequesMaria Rúbies d'Integració Europea" penal que joves
Ilicenciars universiraris de les comarques de Ueida puguin
complerar la seva fonnació en les més prestigioses universitats
ele la Unió Europea.

A partde les activirars ja esmenrades, la Delegacióduu
a terme una rasca que, tor i que tingui molr menys ressó, és
una part cabdal de la seva accióo Es tracta de l'atenció de
consulres rela rives a temeseuropeus formulades, basicamenr,

per emjjreses i professionals, les seves organitzacions,
institucions i adminisrracions, parriculars, estudiants i
professors.

L1. Delegaciódel Patronata Lleida,en coordinacióamb
la Delegació de Brussel.les, ha incenrivar la participació
d'entitars, administracions i empreses Ileidatanes en progra
mes comunitaris de tota mena, a més de facilitar-los els
contactes necessaris amb JOacLministració comunitaria per [al
de defensar els seus imeressos.

Informació a zones rurals.

Elnovembre ele 1993, la Comissió Europea va comu
nicar la concessió c1'un "Carrefou(' a la Delegaciódel Patronat
a Lleida raonanr que ..... /'experiellcia del Patronat així com
la tasca que esta realitzCl1l1 en favor del desenvolupame11l
agrícola ¡rural... ens ba semblat de gran inleres.'O EIs

carrefours van néixer amb la idea basica de millorar la
transmissió de la informaci6 sobre temes europeus a les
zones rurals de la Comunitar.

Els carrefours s'han d'ubicar en institucions ja existenrs
amb una amplia experiencia en tasques drassistencia i

assessoria <1 laseva regió. Amés, aquestes institucionshan ele
tenir un profund coneixemenr de les polítiques de la CE i
gaudir d'una bona relació amb les cliferenrs adminisrracions
del territori. Hi ha prop de 30 carrefours en funcionamenr a
rora la Unió Europea, 4 deis quals són a l'Esrar espanyol: un
a Galícia, un a La Rioja, un a l'Aragó i, óbviamenr, el del
Patronat a L1eiela.

EIs objectius assignars als carrefours són els segÜenrs:

- Informar a la roraUrar del secrors de la seva area
geografica a través de publicacions, documents, bases de
dades, mitjans ele cOITIunicació, conferencies i seminaris.



La BibliOleca

dela
Delegació del

Patronar a
L1eida pOI ser
L1lilitzada per

LOlS els
in teressals

¡'muo In \ III 1. \ IlFl.F<i "ID Dr!. p\TI{():'\I\T CATAL'\ PilO EtnOI'I\ IlF LI.I~IDA

- Rc.:unirl'1sactors dd dest:nvolupament rural i estimu

lar les seves inicimivcs a nivdl rcgional i local.

• jl(ls<lI'Cn ccmlílclL'lcs di"crsL's z<mcs rural ... de la CE lO!

afavoril1l c1:-; intercan"is d'informació i experiencies, i

ocscnvolup:ll1l prajecleo'; de cooperació lransnacional.

- h.:1' !"L'!1luntar 1:.1 informaciÓ cleI ni"clllOC'al o region~11

fin.s:1I nivc.:lI comunitario

I)L' l1la llera sintet ka, disposa rcl 'ul1 carrefour cns ofereix

1.::ls :lvanlalges scgÜcnts:

- 1..:.1 Delcg'lci6del Patronmcompta amb:lcc~sgratu'ita

les :momenades ELlHOBASES, es a dir, les divcrses bases de

dadcsde la CE qtu:.', ól'}\'i:lI11ent, eSI:lran aI'abastdelsdiferents

col.lectius professionals, empres:lrials i instilucionals de les

comarquL's de !.leida.

- La l>ctcgaci6, en tant qut:c.lm.:rour. mallté una relació

privilegind:l amb I'administració comunitaria, la qual cosa,

per una handa, es tradlleix en un r:)pid accés ti la infonnació

d'interb Ix:r a b sociel:lllleidatan:l, cspecialmenr pel que fa

a I'acdóc(ununil:tria en f:lvorcle les zOllcsrurals i de la petita

i milj:lna empresa, refof(;ant, clraquesta manera, la
in:>ub..'iliIÜlhlt lascaquc~n aqueslsenlilclu aterme la Delegadó

del P:lIJon:Il:\ Brllssd.lc~ i, per una altra. félcilita el contacte

tlin.:.'clc t.'ntr . \a Comissió Europea i els sec[Qrs ecollomics,

sOl'i:lls i instilucion:lls tic les comarques de L1eida.

- L::I intt:.'gració dins 1:1 xarxa dt.' Carrefour facilitarfi

l'intcrcal1vi drinfonmtció i drexperiencies de les comarques

de Llcki:l :lmh :lItres zones de CHr:lclcrístiques similars de la

COlllllnit:11 i la posada en Illarxa d'iniciatives comunes.

Pera 10t ¡Iixó la Dctegaciúclel Patronat:l Lieida, com a

'Irrefour. COmpl:l :\ll1h el suport c1'una uni[at especial de la

Dirt-'<.."'Ci6GcneraIXde!;IComL."iSiódelesComunilatsEuropees.

j.\l \H Ho< \
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L'ACCÉS DELS EUROPEUS A LA FUNCIÓ
PÚBLICA ESPANYOLA

La lliurecirculacióde trebalJadors

dins el territori de ¡'Europa comunitaria
va conremplar-seen els arts. 48a 51 del
Tractar que va instituir la COlTIunitat

Económica Europea (957).

Per tal de fer efectiva aquesta
¡liure circulació de lreballadors sthan

adoptar diverses disposicions
comunitaries, entre les quals recorclem

el Reglament 1612/68 CEE de 15

d'octubre i la Directiva 68/360 de la
mateixa data. Tambéha estar necessari

que el Tribunal de Justicia (TJ),

encarregat ci'assegurar el respecte del

dret en la interpretació i ¡raplicació del

Tracrar(art.l64), hagi procedita resoldre

les eontroversies sorgides al voltam
dtaquesta llibeI13r, la qual cosa ha donar

lJoc a una extensa jurisprudencia que

ha permes abrir els llocs de treball de

l'Aclministració pÚblica a nacionalsdels

altres esrats membres de la CE.

La lliure circulació implica

I'abolició de tOla discriminació, basada

en la nacionaJitat, enLreels treballadors/

es deIs estatS membres pel que fa a

I'ocupació, la remuneració i les altres

condicions de rrebaU (an. 48.2.), així

doncs,

I
el contingllt basic de la
!liure circulació resideix
en I'aplicació del principi
d'igllaltat als treballadors/
es de qllalsevol deIs
estats membres.
L'aplicació de la IHure circulació

comporta el drer a: a) respondre a

ofenesefectives detreball; b) despla~ar~

se lIiuremem a aquesr efecre en el

rerritori deis estars membres; c) residir

en un delsestats membresa fi d'exercir

hi una ocupació d'acord amb les

disposicionslegislatives, reglamentiiries

iadministratives que regulin I'ocupació

deis treballadors/es nacionals; d) de

romandre, en condicions que seran

objecre de reglaments d'aplicació

esrablerrs perla Comissió, en el terrirori
d'un estar ll1embre després d'haver~hi

ocupar un lIoc de treball (al1. 48.3).

Un cop delimitar el contingurdel

drer, la primera qÜestió sobre la qual

centremla nosrra atenció és en ¡rambit

d'aplicació subjectiu, és a dir, que
s'entén per o(reballador/a~a efectes de

la lliure circulació. El T] ha definit la

refació laboral de la fonna següem:-La

característica essencial de la relació de

rreball és la circumstancia de que una

persona realitza, durant un cert temps,
a favor dllln altre i SOla la direcció

d'aquesta, prestacionsen contrapartida
de les quals rep una retribució-(l), i si

bé el Tribunal no ha concretat un

concepte de treballador/a sí que a par

tir de les seves sentencies podem con

siderar que treballador/a és -aquella

persona que realirza, a favord 'una altra

i 'sOla la direcció d'aquesta, el treball

que se Ii encomana, pel qual rep una

remuneració, qllalsevol que sigui la

naturalesa jurídicade I'ocupació-, estant

inclosos -tant els treballadors/es

pennanenrs, com els eventuals, de
temporada, fronterers, llevar que sigui

tan limitat el treball que pugui definir

se com a marginal o aceessori, en defi

nitiva cal que es tracti d'llna activitat
real i efectiva- (2).

D'aqllestadelimiracióconceptual

constatem com els pressllpósits

eI'alienirar, dependencia i remuneració

serveixen per definir el "treballador/a

cOll1unirari-, de la mateL"Gl manera que

ho fan en el cas de la nostra legislació.

Pertant, els treballadors/es per compte
propi o allrónoms resren exclosos de la

regulació de la lliure circulació i per

poderexercirelseu treballenel territori

de la ComUn1rar haLlfan d'emparar-se

en el drer d'establiment Carts. 52 a 58).

La lliure circlllació esra subjecta,

peró, a limitacions. Per una part,

s'estableix una dallsula d'excepció que

permet als estats impedir la Jliure

circulacióempardnt-seenraonsd'ordre

públic, de seguretar pública i de salllr
pÚblica (al1. 48.3.). Es tracta d'una

dallsula de salvaguarda de la sobirania

nacional deis estats. D'altra banda,

Jiaparrat4. ele I'art 48 excloll ele l'ambit
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d'aplicació ele la lliure circulació ·els
1I0cs ele treball dins ¡rAdministració pú

blica-. Ch'iusllla el'exclusió que opera

automaticament sense necessitar de

motivació o jllsrificació (3), 3m bé

Jiexcepció de I'arr. 48.4 no té, segons el
Tribunal, -un abasrgeneral referit a tots

els 110cs de treball de l'Aelministració

pública. la normativa comunitaria

només permer excloure dererminades

activi[ats que impliquen una participació

en els poders públics i que eSliguin

connexes a la tutela deis interessos
generals de I'estato dTaltres col.lectivirats

pÚbliques. Aixopenneten concret que

aqllests Uocs ele trebalI es reservin als

propis ciuradans perque suposen

I'exisrencia dlllna relació particular de

solidarirat de Pindividu en relació amb

Pestar, així com ele reciprocitat de drets
ideuresentreambelós, que constitueixen

el fonamentdel vincle de la nacional irar»
(4)

En relació a aquesta exclusió el T]

ha realitzat, doncs, una interpretació

restrictiva (5), en conseqÜencia 11? tors

els 1I0es de treball resten exclosos de

J'ambit d'aplicació de la lliure circlllació

i,perrant,l'exc!usióresra limitada només

a detenninars secrors i a detenninats
1I0cs de trebalI de l'Administmció pú

blica. Interpretaciórestrictiva del Tribu

nal que també ha estat adoptada per la

Comissió en la seva ComunicacióC-72/

2 de 18 de mar~ de 1988 en la qual

aquesra escomprometa emprendre una

acció sistemarica per tal d'eliminar les
restriccions fetes pels estats de manera

injustificada en base a la clausula de

Pan. 48.4. D'altra banda, aquesta

inrerpretació rambé és considerada

necessaria per tal ele fer efectives

iniciarives com les deis programes

SCIENCE o ERASMUS, o altres accions

complemenrariescoml'homologacióde
rítols lIniversitaris.

L'Acta d 'Adhesió d'Espanya al

Traclat va significar, per una part,

l'establiment d'un període d'adaptació

del dret intern espanyol a la normativa

comunitaria i, peraltra parr, va suposar



Itajomamenl tcmporul de Itaplicació ín

legra del rcgim de lIiure circulació de

Lrchalladors/es. Aqucsw és de plen~1

'lpliGlcioa ItEslatcspnnyoldesdel t1de

gener de 1992.

A la ndt: l'~lnY 1993 ens lrobem

amb una novetat Icgi61aliva referida a

aqu(:.-,(a mati:ria: hl LId 17/93, de 23 de

desemhre, sobre Paccés a determinats

seclor:, de la funció pÚblica deis

nacion:tlsdclarestndclscswtsmembrcs

de la CE (BOE, 24.12.93).

l}esmcl1lada Uej es prcxlueLx COJ11

a conscqÜcncia de la necessital

d'introduir les modificacions

normatives exigidcs pe!' la reiterada

jurisprudencia cld'l] en el scntitque no

IOLScls lIocsdetrehall de ItAdminislrutió

pÜhlicl (~ln.48.4)handerestarexclosos

de ItapliCi:lció de 1"lliure: circubció de

trehalladors.

La LId 17/93 eMableix que e1s
nacioJ1~llsde 1,1 resta del estatsmemhre:-;

de la CE podran accedir en ieléntiques

condicionsqueclsespanyolsa la funció

pClbllc:l investigadora, clocenl, {k:
correus, sanit;:1ria de canlcu:r

assistencial, i als altres seClOrs de I:i

funció púhliC::1 als que, segons el c1rel

cOl11unilari, sigui d'aplicatió la lIiure

circu!nció de Irebi:lll:idors (an. 1.1).

EMem, dones, enfront eI'una

l'numer:lció ele ~ectors de la funció

pÚblica, als quals podcn <Iccedir e1s

nacionals deIs ;'Iltres CSI:IlS membrcs,

qulo: és ohl:.l'ta i que pcrmcl ésst..:r am

pliada lenint cn COl11ple ItI dicció del

darrcr panlgraf d'aquesl precepte,

PI.:! qut..: fa a la dt::lcrmimlCió deis

tlocsde IrehaIIqut' podt'nésserocupa IS

pels nacionals del:; ~tltres eSI:tts

I11cmhn::s, correSpon fcr-ho a aquell

órgans de les diferents aclminislI1lcions

que linguin ~uribu'icl:i la competencia,

segons l'orelennl1lent jurídic intt:rn.

AqUCSt:1 delerl11in:lció COl1lpOl't:l

ensems est:lblir <lqul'1ls que resten

reservalS als nacionals espanyols i so

bre cisque es l11anlé pt;.'rwl1I l'exclusi6

de ran. ,18.·1. Al respecle,la Uei 17 93

a.s."cn)'~lla que aquclls Iloes de treball

que il11pliquin I'excrcici de potest~lls

pÚhliqucs O la responsabilital en la

s:llvagu~lrd:l dds imere:,sos de reSla¡ o

de l'Administració PÚblica són els quc

resten reservats als fundonaris/cs de
nacionaJitat csp,lnyola (:Irt. 1.3.).

QÜC.sl ió quecaldd concrCl:lr per [;,11 de

fel' efcclh·:lb L1ei.

Finalmcm, la Llci comporw la
derogaci6, entre altres. de 1'3rt. 30.1.:1

de 1<1 LId Articulada de Funcionaris

Cil'i1sdel'Eslat,de 17defebrerde 1964,

el qual exigia el rcquisitde la nacionalital

per tenir la condició de funcionari.les

disposicions de la Uei 17/93, tindran la

consider:lció ele bases del regim

estarutari elels funcionaris públics en

els termes establerts en I'an. 149.1.8. ele

la Conslituci6.

En elefinil iva,1'accésadeterminats

seClOrs de la funció pÚblica, i a

eleterminatsllocsdelfeballs'obre<l tots

eIsnaciona1$ cleIsal rres estats membres

de la CE, ia aqudlsnacionalsdelsesrats

que els hi sigui d'aplicació la lliure

circulacióde treballadorsen virruld'un

TmclHt Inlernacional celebrm amb la

CE, sempre i quan aqllest Tract"at hagi

estat n1tificat per l'Estat espanyol

(Disposició Addicional Única). Caldrá

que s'acrediti la nacionalilat i el

complimt:mdels requisitseswblerts per

a la restadelsparticipants. is'haura, així
mmeL... , d'acreditar no estar sotmes a

sanció disciplinária o condemna penal

que Ii impedeixi. al seu eSlaL accedir a

la funció pÚblica. La pcrelu<l de la

nacionalitat determinar¡) b perdua de

la condició ele fllncionari/a lleVa! que

simulr:lniament s'adquireixi la

nacionaliw[ eI'un altre estal membre.

A<.J.:'\F_... P \RIlfU. \ .\

:\"" RO\lFRO Bl RIu.o
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(1) ASSU~lI'"ll: LI\\'\'RJE-BwM:66/85,

DE 3 DE jULlOL DE 1986. RfC 1986,

PÁG. 2121.
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DE 27 DE NOVEMIlRE DE 1991. REC.

1991, pAG.I-5627, E.."'TRE AlTHES.
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S'HA ACABAT LA
RECESSIÓ EN EL MÓN
INDUSTRIALlTZAT ?

Alllargde 1'aoy 1993el creixemenrecon6micen el món

industrialirzat ha estar inferior(I, 1%, segonsl'OCDE) al de les

previsions inicials (1,2 %, oeDE i 1,7 %, FMI).

També caové destacar que la recuperació no s'está
produint per igual en els pa"isos industrialitzats, clones mentre

que en EEUU (2,9%, el més elevat desde 1'any 1988), Canada

i Regne Unir estan comen~ant a sortir de la crisi, en la
COffiunirat Europea es registra el primer creixemenr negatitl

des de l'any 1975 (-0,3 %) i en el]apó la disminució ha estar

major, d'],9 punts percentuais respecte a I'any] 992 (del- 0,5

%). En el conjunt espanyol la mitjana ha estar del -0,9 %

(reducció eI'I,? punrs percenruals respecte a I'any 1992).

TAXAD'ATUR
A finals de )'any 1993 la taxa cltaNr ha estar d'ul1 8,2 %,

en els paYsos de l'OCDE (japó 2,9%, la taxa més alta des de

junyde 1987 i EEUU6,4%), superiora la registrada en I'any

anterior, 7,9%. En els paYsos de la Comunitat Europea la taxa

d'arurés més aha, 11,3%(9,5%, 1992). A Espanya la taxa és

del doble que el de la Comunitat, 22,7 %(20,1 %, 1992),

L'augmenr de I'atur és produ'it pel lem creixement

económic dels pa'lsos de l'OCDE, la restructuració i

modernització de les empreses i indúsu'ies: metoc1es inrensillS

de capital i redllccions ele la ma d'obra. A més a més, de la

liberalÜzació gradual, peró progressiva, del mercatde treball,

sobretot a Europa, que provoca a curt termini un augmentde

l'arur, esperanr que a mig i lIarg termini p';ovoqui efecles

expansius,

INHACIÓ (Deflactor del PIE)
La moderació de la inflació que va comenglren I'area

de la OCOEen I'any 1990(4,4%), s'ha maminguten quasi tolS

els paYsos industrialitzats duranr I'any 1993 (3,3 %). La
Comunitat Europea ha passat d'un 5,2 % (1991) a un 3,3 %

(993). Espanya ha redu"itfortamenr la inflació, de tenirun 7 ,3

%, en I'any 1990 a registrar una taxa de14,5 %en l'any 1993.
Els factors de la moderació deis preus estan en la débil

acrivitat económica en els paj'sos indllstrialirzalS, moderació

deis augments salarials degur a I'elevar i incrementat volllm

de desocupació, i també als nivells moderats de creixement

deis preus de I'energia(1) ide les materies primeres, reflectint

la lenta recuperació económica.

SECTOR EXTERIOR
Les primeres previsionssobreelssaldos de les balances

corrents de I'OCDE ha estat del 0,0 % sobre el PIB (-0,2 %,

1992). La ComunÜarEuropea també ha registrat una reducció

de 0,6 pllnts percenruals, encara que conrinlla essent

deficitaria, -0,3%sobreel PIB. Espanya a pesarde la redllcció

manté diferencies significatives amb els altres membres de la
Comunirat, doncs el deficit ha estardel-2,0%(-3,2 %,1992),

Als EEUD, 'segons !'últim informe de desembre de

I'OCOE, el dHicit per compte correnr s'ha mcremenrar 0,6

punlSpercentuals, quedanren un -1,7%sobreel PIBen 1993.

Les raons d 'aquest allgmenr estan en la disminució del volllm

d'exportacions, reflectint la recessióen algllns grans mercats
mundials. La lema re<lclivació, peró progressiva. de la de

manda interna enels EEUU ha augmentar les imporracions. El

descens deis beneficis de les inversions americanes a

I'esrranger. Duram I'any 1993 ha augmentat la divergencia

entre el deficit per compte correm c!'EEUU i el superavir del
]apó(+16,17%).

Al.Japó s'ha prodll'it lInlleuger augmenr del sllperavir

passantdeI3,2%(992) aI3,3%(1993), segons les estimacions

de I'OCDE, les raons són la f<lvorable evolució de la relació

real d'intercanvi i la disminució de les impoltacions, degut a

la desacceleració de I'activitar económica del país.
A Alemanya s'ha produ"it un Ueuger descens, de 0,2

pllnts percenruals, del deficit percompre corrent, q uedanren

l'any 1993 en un deficitde -1,1% sobre el PI B. Les raons que

jllsrifiqllen aquestresu llarsón: el debil creixement del merca t

d'exporracions; la perclua de competitivitat (augment de

COStos labarals i apreciació del marc). EIs factors negatius

anteriors s'han pogut cOntrarestaramb: el descens deis preus
d'imporració, apreciació del marc i debilitat de la demanda

interna i per tant, de les importacions.

SECTOR PÚBLlC
L'estimació del deficit públic pe!" al conjllnt deIs pa'isos

de I'OCDE ha allgmemat passanr del-3,7%del PIB en 1992

al-4,6%en 1993, isegonsel FMl el componentestruclural ha

arribat al -3,3 % del PlB en 1993, La Comllnilat Europea ha

passatdel-5,0%(Espanya -4,5 %) al-6,4 %(Espanya -7,2 %),

durant els anys 1992 i 1993, respectivament.
Les raonsd'aquesta siruacióestanen elsefectes adversos

de la desacceleració económica sobre les finances públiques

(el descensdels ingressos públics iI'augment de lesdespeses

de desocupació i altresdespesessocials) ials intentsd'alguns

pa'isos d'incemivar I'acrivirat económica i la desocupació

1l1jtjan~:1l11 m~Sllres fiscals.



TIPUS O'INTERF:S
Als EEUU (3,4 %, 1992 i3, J%, 1993) ijapóe4,3%, 1992

¡2, I %, 1993) Icsalltoritmsmonel~lrieshanmanLingu[els[ipus

d'intcfes a nivells relmivamcm baixos dt:gul a: el lent
creixementcconómic, la moderaciódela innaciói !'avamatge

addicional decontenir<:l eostdel dellte pÚblic acun tcrmini.

A Alem:lnya d Bunclesbank ha mal1lingul en la primera part

ele l'any llna política mom':l¡jria rdarivamclll rigorosa amb

peliL'l retallsdds tipusd'inlcn?s, remarcanl la seva preocupació

pt:r: una laxa d'innacióencar<! molt superior(3.6%)a I'objcetiu

amig tcrmini (2%); !'elevatdeficit públic(-4,0%) i l'expansi6

moncl;)ria per sobre de I'objecliu (del 4,; % - 6,5 %). En els
Ültims mesoscle 1993cl Bunclesbank ha c10natsignesclarsde
major ncxibilitat en la seV3 política moneUlria, degut a la

debilitaldc I'economia alcmany'i i lesseves perspeclives poc

alenwdorc:,.

Altresp;fisoseuropeus han b;lixatelscu [ipusd'illleres,

sensc prejudici de Ic~ seves respectives monedes, degur a:

!'nmpliatióde la banda dcfluClu:lci6c1el S¡\IIE (agost, la bancla

s'nmplia finsal 1;%)¡ la postura mé.s flexible del Bundcsbank;

l'opini6 l:n c1mercal en el Sentil que el c1escens deis tipus

d'interb contribuir.:i ,1 la reactivació economica en aqueslS

pa·isos i, per lam, a refor(';lr les seves monedes.

PERSPECTlVES PER AL 1994

Les prcvisions per a I'economia imernacional per a
Pany 1994 1)6n, 1:1 consolidació del creixcment als EEUU (les

eslimations peral primc:rsemeslfesón del +3,5%) i la Ilcugera

recupcmció deljapáeO, 5%) i la CE (0,8%) Alemanya espem
créixcrcl1lre un 0,5- 1%¡ aquest:l millora noscr.:i suficient per

evitar que I'atur segueixi la seVtl lenc!encia crei..-xenl (lax'l

d';llLlr 8,5 %); no s'espera que es produeixill augmems

innaciollisles (3,2 %), degut <.1 la moderació salarial i la

clebilita! de la demanda; augmenwr~el deficit comercial deis

pa'i>o,dcl'O DEe-O,] %s/PIB)idels EEU respectealjapá,

EIs déficits del sector públic de la majoria deIs p.Úsos es

malllindni a nivells alrs (-4,2 %, OeDE), encara que poclrien

comene;ara reduir-seÚeducció de 0,4 punts perccntuals) i els

tipus d'imeres a CUIt termini rendimn a augmemar en els

EEUU eO,6 punts percennlals, quedal1l en un 3,7 % en 1994)
i a recluir-se en els parsos europeus i inclús a Alemanya

Cdisminució d'] ,6 punrs percenruals, C[ueclanr en un 4,5 %).

(1) EL I'HP.U DEL CRU DEL PErnOLl S'HA SlllJAT A FINALS ])'ANY EN 13,27

¡'EH BARRIL (QUAUTAT I3RE-"T), NIVfll DE PIU~US DE tIA"'Y 1988, MOLT

PER SOTA DEL'5 20 S DE fA UN ANY. El I'REl,;S EN TER....IF.5 REALS,

DF.SCO... II'TAl\'T U\ INFlACIÓ, FSTA;'; l'OC PER SOBRE DEL NlVElL DE t'ANY

1973, El. J)'AIMNS DE r.'AUGII1ENT. LES RAONS O'AQUESl' N[VEll DE I'REU

561'1 LA DEBII.ITAT DE IJ\ DEMANDA EN EL MÓN OCCIDENTAL I QUE L'OPEP

IIA DECIDIT NO REBAIXAR lA PRODUCCIÓ (24,6 MILlONS DE BARRIL'> D1ARJS).

JOA." PFRE E:"clSO I RODRíGl"El
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CATALUNYA VOL APROFUNDIR
CONSTRUCCIÓ EUROPEA

LAEN

El secretari general del PSC,
Raimon Obiols, va apuntar que la Unió
Europea passa per un període de
·rurbulencies-. Va destacarla complex.üat
de la Comunitaten la mesura queavanc;a
el procésd'unificació i la crisi economica,
.greu icomplexa, quefa coincidirexpelts
i opinió pública en I'afinnació que és
diferenr a les anreriors crisis cíc1iques•.
Segons el portaveu socialista, hi ha
~fragilita[- en la política económica i
social i, a més, de lideratge polític a
Europa.

Raimon Obiols considera que cal
practicar una política de pedagog!a de
cara alsciuradanseuropeus perafrontar
aques[ període de turbulencies i evitar
una política «d'odis nacionals, que ha

propiciat la guerra deis Balcans- i els
posrulals de la qual tenen el supon en
vors a les eleccions de gairebé rO[5 els
pa-isos comuniraris_ Obiols va destacar
rambé la imporr?lI1cia ele buscar noves
respostes a una crisi económica que,

Pedagogia europea

¡l .RTlnl''''"T'' E,'\" 1.F_,> JONSADE.'i

¡\IAl-RICf Dl"'."FRGER E.' l'\ :\IO:\II'Sr DE L\ XERJt\DA

Hores baixes

El presiden[ del Parlament de
Catalunya,joaquimXicoy, va dir, perla
seva parto que I'europeisme .viu hores
baixes-. L'actuació de la Comunicat en
la guerra de Bosnia-Herzegovina ha
qÜestionar les instirucions europees.
explica Xicoy. Ames, va afegeir que la
crisiseconómlca ila necessitatd'arendre
.els problemes immediatsdel dia a dia·
ha refredm la construcció europea _-Cal
rapar amb urgencia les goteres deis
vells edificis estarals, en comptes de fer
una nova reulada- a Europa.
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Pej-la seva banda, Miquel noca,
secrerari general de Convergencia
DemocraticadeCaralunya, va indicarla
necessitat del projecte europeu. Per
Roca, no hi ha cap model alrernatiu a la
Unió Europea i va exposar que en un
any de crisi, com ¡'anterior, s'ha crear la
ciutadania europea, s'ha avanc;aren la
Unió, s'ha creat l'Espai Económic
El.l[opeu i s'han endegat mesures con
tra I'arur, come! Llibre Blancde Delors.
-No reconeixer la diversitat -va dir Hoca
es posar en crisi el projecte europell.
Europa es constrlJei..x des deis esrats,
pero cal que es reconegui la pluraJitar
del projecte-. El líder convergent va
afirmar que la construcció europea «és
¡'unic projecte iJ.lusionanr i motivador

que por reunir gent de diferenrs
ideologies. No ens podem negar a
participar en la consrrucció europea.

especialmenr en un momenr de "crisi
com llactual.

..L'europeisIl1e ha estar

una constant en la nostra

historia-I
Els represent3nts polítics de

Catalunya mostren la seva incenesa pel
c1esenvolu pa mentcle la CQl1struccióeu

ropea. La guerra deIs Balcans i la erisi
económica són els aspecres negatius
destacars per [ots els líders. Aix6 no
obstanr, hi ha un nexe d'unió: la
necessirar que la Unió Europea es vagi

consolidant.

-La falta de confian\=a en aquest
moelel és la falta de confianr;a en Euro

pa-, va ressaltarPujol, perafegirelesprés
que és necessari recuperar el sentit de
-ciutada- d'Europa i no el de consumi
dor. Segons el presielent ele la
General itat, el ,,¡xincipielesubsicliarietar
ha ele ser cada vegada més gran. -pero
no únicament pera les regions, sinó per
als mateixos estats, de cara a evitar que

Brussel.les els resti competencies-.

El presidentde la Generalitat de
Catalunya, Jordi Pujol, va manifestar,
durant les QU3rtes jornades
organitzades pel Consell Carala del
Moviment Europeu, per c1ebatre la

siruacióactual de la Unió Europea, que
-si existeix un esgmamenr c1'alguns

conceptes o valors europeus, no és
solament per I'estar de la construcció
de la COl11unitat, sinó perque rambé
s'esL:1.qüestionantelnostremodelsocial_

En opinió de]ordi Pujol, -en la
mesura que creixi la Unió Europea, no
hi haura necessariament més
autonomja. De tates maneres, aixo no
ha de refreclar I'entusiasme europeu, ja
que I'europeisme ha estat una constant
en la historia de Catalunya_.La defensa
-va afegir Pujol~de la identitat caralana

és Hicil enel marceuropeu, en produir
se un c1esdibuixament de fronteres i
competencies deis estats... , pero de
vegades és mé9difícil, submergida no
només a l'Estat espanyol, sinó en un
altrede mésgran que noentén la real itat
ele Catalunya»_

1



¡x:r ex<::mplt::, no gent:ra ocupació cn
incn.:mcn!a-st:<::! Prodllctt:: Inu::riof Bnn
(1'18).

El presiden! del Comite de
Govern d'Unió Democnitica de
Catalunya,josepAnloni Duran iLleida.
va declarar que el ParI'lment Europeu
ha de ser eonstiwcnt i quc, junlaITI<::n¡
<1mb el Con:;dl i La Comissi6 EurOPCH,
s'ha de crear una t::S(ructur~1 federal. Al
matcLx (<::mps, Duran iLleida considera
que la moneda única ell ropea sera dil1·
ei! que eS constiluexi I'any 1997.
-Maaslriehl es va fer per ti na cconoll1ia
en creiXelllt::rll-, va dir.

El presiclcnl d'Esquerra Rcpu
blicanl:l ele Caralunya, Hcribcl't Barrera,
V:l afirm~lr qu<:: la Sil1l3ció actual de la

nió Europe<l -És pessill1isw. pero 01'·
tim,iM:l en el resultat final. Europa
:-.ell1pre se n'ha sonit, amb paciencia i
moc!csli:l-, Bnrrl::ra va destacar
igu:lImcnl la viabílita¡ d'llna

cunfcdcracióCllrope<¡. Ai,xó no ol)~¡;Jnl.

aqllesla confederació-té viabil itat 'luan
sigui homogenia, per la qual cosa cal
anara la divisió deIs graos estats. Aixó,
pero, no significa la deSlfllcció deIs
acwals, sinó la seva superació-.

El presiden! eI'lnicialiva per
Catalunya, Rafael Ribó, va subratllar
tall1bé la necessitat ele les nacionalitars
i les regions en la conslrucció europea.
Per allra pan, Ribó va dir que el L1ibre
Blanc ele Delors busca mesures

altematives per permetre I'estal del
benestar. -Estats Unirs iel)apóse'ns han
<lvan~at amb mesures
"newkeynesianesll

, menU'e que a Euro
1'<1 la seva incapaciwt és la de
desenvolupar una política disciplinada
contra la crisi-, va assenyalar Ribó.

El presidel1l del Partir Popular a
Catalunya, AJei.x Vidal-Quadras, consi
dera que Europa no por ser una excusa
per eludir les responsabilirats deIs
governs deIs propis parsos en ¡'actual
crisi económica i va subratllar que -la
unió fa la fort;'a~és una realitara Europa,
i lambé a Espanya, I'obcecació pel
nacionalisme disgregador. Una nació
dividida no por compelir en el marc
europeu. Europas'hadeconstruirsobre
grans projectes histories europeus-, va
afinnar Vidal-Quadras.

MA.'\L'EL MewLlo

LA COMUNITAT ÉS UNA LARVA,
NO UNA PAPALLONA
,'\0 s'ha de crear un sUflerestar europeu.

El diputat europeu, catcdrittic de la Sorbona i
prestigiós curopciSla. ¡\Iaurice Duverger, va afirmar que,
:I\'ui¡x:ravui. -la COl1lUnilal és una larva, no una papallona-.
L:l Unió Europea ser:) un~l organització nova que
possibilil:ll'[l al:; nous t:stats conservar una autonomía

econolllic:l i política-. va m:ll1ifcswr en el lr'll1Scurs de la
jornada organilzada pel Consell Cmala del Moviment
Europcu, I~r pre~ent:.lr la declaració e1el Consell sobre la
situadó actual <.le la Unió Europea.

Segons l'opini6 de Dllverger, en els acords de
Maaslricht ·hi ha clmarc- per al elesenvolupament ele la
C0l1111niwl. Aixó no obstalll, la cons[fucci6 europea ha
patil eb dectcs llegatius de la crisi monetaria ele 1992,
I'explo::;iódcl Sislem¡1 moncwriele L9930 lesconseqüencies
de les ncgociacions i la flnna de l'Acord Cenenl sobre
Comen; i Ar:mzeb (CATT). Per Duverger. aquests
problelllt:~han tamal a plantejarel federalisme, coma via
dt:: saludÓ a It::s tr:.¡VCS per ala conslrucci6 europea.

No ObS[~lI1l. Id pensador frances va concretar que
t:lseuropeu.s. ·en inventar la Comunitat·. han dissenyat -un
deis grans sistt:l11es de vida col.lectiva de hl historia-o
-Europa \'a cre'Jr la ciUl'H -\'a afegir- es V3 passar a les
monare¡uie:; heredit:lries idesprésc~va fer I'Estat republici-.

Duverger pensa que en un món obert i
imemacionalitzat, amb una globalització de l'economia i la
política, nos'ha de crear un superestat que substituexi els

altres i que, a més, pugui posar en perill les eliferents
cultures que componen Europa. "Catalunya no és una
regió, és alguna cosa mésj hi ha una realital histórica-, va
afirmar Duverger, que va afegir també que, en el passal, ·Ia
creació deIs estats modems no va fer desapareL'Xer les
ciulats-.

Alguna cosa no funciona
En opinióde Maurice Duverger, la principf!.l remara

de la Unió Europea ésqlle.no hi ha autoritat- per plantejar
solucions als problemes comllnsd'Europa...L'l Comunitat

té 17 milions d'aturats, aixo és un problema europeu i
precisa una solució europea. S'han de plantejar problemes
a nivell europeu. fins itoneruruna ideologia europea-, va
exposar el pensador frances.

També l'ampliació de la COll1unirat als Pa"isos ele
l'Est comporta la necessitat -d'un marc de seguretat

europell-. El cJ..tedritric gal va plantejar les fromeres de la
Unió Europea fms als Iímirs de I'extinta URSS, encara que
va insistir en la necessitatd'ajudarels -esrats euroasiatics-.
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En quart 1Ioc, fer realitat el principi ele subsidiarletat,

contra la Comunicar Europea excessivament cenrralitzada i

burocratirzada, en favor d'una e1efmició clara deis quatre

nivells -comunirari, esratal, regional ilocal-que ha de resultar

enméscapacitatdeclecisi6 pel nOll Comitede lesHegions, en

cinque lloc, pie suport a I'ampliació de la Unió Europea per
tal q uee1squatre pa¡sosque han sol.licitat l' ingres (FinIandia,

loruega, Suecia i Austria) s'imegrin P1 de generde 1995. El

Consell Catala del Moviment Europeu sel11pre ha defensar el

projecte d'una Europa unificada amb rots els pai'sos del

cominent

En segon 1I0c, la consolidació ele la Unió Económica

i Monetaria, el que implica accelerar la convergencia ele les
economies deis pa'isos membres, promoure les mesures que

s'assenyalen en el L1ibre Blanc, i la necessaria revisió deis

requisits ed-p a la moneda llOica. En tercer 1I0c, superar la

indefinició ele la Política Exterior i de Segurelat Comuna

(PESC), ja que la manca d'enresa i de direcció política no ha

pagut arurar la guerra sagnant i fratricida en un paíseuropeu.

No creiem peró que una gran intervenció inrernacional sigui

la solució a un conflicte que s'ha de resoldre per la negociació.
cal aprofitar la erida pelllPacte d'EstabiJitat a Europa lt perque

incideixi el proper mes d'abril a París en la solució deis

conflictes de I'ex-Iugoslavia.

Avan~arenaquesrscincobjec[iusfonamentalssuposara

un enfortil11ent de la ciutadania europea. Participar en les

properes eleccions al Parlament Europeu és un repte que

s'in1posa a tOts aquells que creiem que les solucions e1el
present i del furur passen per la Unió Europea. El ConseJl

Catala del Movil11ent Europeu e1emana al Parlamem de

Catalunya, al Govem de la Generalitar, a totes les forces

palítiqlles, socials, eulrurals iCÍviques deCatalunya que, dios

del seu ambit d'actuació, lIuitin diariament per tal de

conscienciar la ciutaelania ele la nova reaJitat política de la

Unió Europea.

L'Europa que volem construir no ha de ser solament

la resposra a les exigencies que els temps ens imposen, La

Unió Europea hadeser, també, la resposta alsproblemesque

avui estan influinten I'evolucióelelasocietat, iqueesderiven

del nou arel re internacional, de I'evolució demografica i

migratoria, de la defensa deIs clrets fonamencals de la perso

na, ele la necessitat de garantir la diversitat, de combatre la

droga i la inseguretat, o bé de la conveniencia de conservar

i mUlorar el medi ambiem, entre moltes altres qüestions,

Europa avanr;aambel nou Tractatde la Unió Europea,

ter i que encara no és el pas definitiu en la construcció de la

Uniód'Europa que desitgem. Exigimque s'apfbfuneleL'Xi en la

seva aplicació iquees pasin en funcionamenrels mecanismes

instirucionals que han de permetre fer realitat aquesta Unió

Europea, alhora que també reivindiquem que s'apropi molt

més la Unió Europea als ciutaelans i ciutadanes deis parsos

que la integren.

Aquesta declaració diu que: en aguesr mace cal tenir

presemquel'Europacomunitáriaestrobadavanrlesproperes
eleccions al Parlamenr Europeu, els dies 9 i 12 de juny, així

com també 1994 és el segon any del Mercat Únic, el primer

any de la segona fase de la Unió Economica i Monetaria, i el

primer any de la Unió Política.

El presidentdel Censell CataJa del MovimentEuropeu,

Francesc Homs, va exposar la declaració d'aquestOrganisme,

que reuneix partics polítics, institucions i altres organismes

per difondre els missatges de la Unió Europea. Pel Consell,

1'acrual procés de transfonnació de la societ3r arrenca de tres

causes principals: la nova situació clels Pa'isosde1'Esreuropeu

d'influencia exsovietica, el llOll orclre d'internacionalirzació

de l'economia ques'eslá. imposant i la crisi económica inter

nacional que arriba afer qüestionar la validesa deIs
rnecanismes de I'estar del benestar.

DECLARACIÓ DEL CONSELL CATALÁ
DEL MOVIMENT EUROPEU SOBRE LA
SITUACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA I LES
PERSPECTIVES DEL 1994

Pel Consell Cmala del Movimenr Europeu, l'actual

construccióeuropea ha de ten ir, perI'any1994,cinc objectius

fonamentals; En primer 1I0c, apropar la Unió Europea als

ciutadansclelspa'isosquelaintegren. EIsavantatgeseconomics

i socials que origina la Unió Europea han d'arribar a la

comprensió de les persones, s'ha d'impulsar la ciutadania

europea i la consciencia col.lectiva, per exigir respostes

conjuntes a les qüestions que avui estan transfonnant la

societat europea, comla immigració, la seguretat, la droga o

el medi ambient



ELECCIONS AL PARLAMENT
EUROPEU AL JUNY DEL 94

COMPOSICIÓ ACTUAL A PARTrR DEL 1994

Composició
AClllalment, el P::arlament

EUrO¡:>t:ult: 518membres. pero en una

decisió adoptada reeentment pel

Cansell de la Unió Europea, el nombre

d'esconsdel ParlamenrEuropeu haeSlat

:Iugmentala 567. Aquestaugment, que

s'a pliGlnl per primercopen lesproperes

6

64

99

16

31

25

25

15

87

25

87

87

e1eccionsdel mesdejuny,ha estatdecidil

per tenir en compte la unificació

alemanya j davant la perspectiva de

I'ampliació de la Unió Europea amb la

futura adhesiód'Áustria i Pa'lsos Nordics.

Així, la composició del Parlamem que

da repartida de la manera segÜent:

SI' ~JO Pll',\,\RJA DEL P.\RL\.\IlXr .\ ESllV\SBlJRG

24

16

81

24

60

81

15

81

6

25

24

81

ESTAT MEMBRE

Gran Brehm 'a

El proper mes de juny, tots els

ciutadans de la Unió Europea (UE)

screm cridats a votar per I'elecció deIs

membresdel Parlament Europeu (PE).

El Pariamenlés la inslituciódemocniticl
perexeccl.lcncia de la UE, carés !'ún ica

elegida per sufragi universal i directt'
per pan de lOlS els cíll1adans 3mb drel

a VOl. La importancia del PE ha anal
augmentant <lInb el pas deis anys.
paJ<ll.lelamenl a com ho han fel les
sevescompetencics ialribucions ((J(!gell

I'ar/ic!e seg(lellt) . Així, aquesta
instiluci6 que origin:1rimnenlllo tenia

ni el nom ele Parlament sinó
c1'Assembk:a Pélrlarncntaria ha anal
guanyant pes en el joe institucional

cOtnuniwri. D'aquesra manera, la seva

primern sessió va [cnir Iloc el dia lOde
mar~ de 1953 quan només era
l'Assemblea de la COITIUnilm Europea

ddCarb6idel'Acer. L'any 1958,ambla

crc::¡ció de la Comunitat Economica

Europea i la Comunitat Europe~¡ dI.:'

l'Energi::aAtDmica,esvaampliar:l<¡uest;l

Assemblea a 142 membres, to¡ i

celebrant la sev;;a scssió constillltiv;I el

19demar(.dc 1958a Eslr:lsburgambel

nom d'Asscmblea Parlamentaria Euro

pea. Desprf:s, apartirde l'any 1962, va

passar a c\t:nominar-se "Parlament

Emopeu".

Les primcres eleccions directes

vantenirllocdd7::i110dejunyde 1979

fa que fins aleshores els diputats

europeus eren designats pels

p:lflamems nacionals deis diferents

ESI::usmembres. Les eleecions de 1979

e~t~¡\len previstes des de feia vint anys

en el Traclal de Roma de 1957, el qual

<::stipulava qued Parlamentseria elegir

mf:s endaví.Hlt per surragi universal

dirccte, La idt::l original elel Tract,¡( era,

dones, que ds mt:l1lbres del Parlament

fassin elegits pcr surragi universal

dircctc segons un procediment unifor

me en tots ds Estats membres, pero

¡¡questsdarrcrs noes V::ln posard'ac.:orcl,

principalmem perl:l negativ~lbrilanica.
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La representació política del Parlamttnt Ellropeu en aquesta legislarura ha
estar la segÜent:

jO<"EP PRESSEGl"El{

45

29

27

21

15

13

14

12

I •.•

I •.

162

les comissions permaneors, dedicanr
se, la setrnana restanr, a reunioos deis
grups poIítics.

180

El Parlamentes rellneix en plenari

a Estrasburg, lescomissions perma~enrs
es reuneLxen a Brussel.les i el seu
Secretariat esta a Luxemburg.

NOMBRE D'ESCONS

Perfmalitzar, cal desracarque rors
els debars del Parlament Europeu i de
les seves comissions es realitzen, a tra
vés de la inrerpretaciósimllltania, en les
nou llengÜes oficials de la Comunitat:
l'alemany, el danes, I'espanyol, el
frances, el grec, I'angles, I'italia, el
neerlandes i el porrugues. Així mareix,
tors els documenrs parlamentaris es
tradueixen i s'imprimeixen en les nou

llengües.

..

Per preparar ¡facilitar els treballs

del pleclel Parlament, elsseusmembres
es divideixen en 19 comissions
permanents, cada comissió esta
especialitzada en diferenrs ambits
específics (per ex. afers exteriors, agri
cultura, pressuposros, energia, etc. ..).
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competenr, entre d'altres coses, per a
l'establimenrdel'ordredeldiadelsplens
del Parlament Europeu.

A més de les 19 comissions
permanents, el Parlament pot crear
també subcomissions, comissions
temporals O d'investigació que estu
dien problemes comunitaris molt
específics com per exemple, la droga,
el racisme o la problematica social. Les
comissions poden celebrar les seves
sessions en públic si aOO ho acorden.

El Parlament celebra sessions
plenaries durant una setmana al mes a
Estrasburg, exceptuant el mes d'agost,
amb la possibilitat de celebrar dues
sessions addicionals més curres,
especialmenr perdiscutirel pressupost
comunitari. Entreelsplenarismensuals
hi ha dues setmanes per a reunions de

D'altra banda, calassenyalarque,
els dipu tats europeus són elegits per un
període de cinc anys i disposen
d'immunítar parlamentaria.

Funcionatnent

El ParJamenrEuropeu recull enel
seu funcionament les dues grans línies
parlamentaries que existeixen
actualmenta Europa: I'anglosaxona ila
continental. La confluencia d'aqllestes
dues línies fan del Parlament Ellropeu
una institució ÜnicJ. ioriginal, sensecap
altre precedent a nivell internacional.
Aixó també explica la se va
extraordinaria diversitatila complexitat
respecte a la seva organització.

TOles les activitars del Parlament
Ellropell idelssellsórgans estan sota la
direcció de la Mesa del Parlament. La
Mesa es composa d'lln president ,
catorze vice-presidenrs i cinc qÜestors.
Aquesrs Últims són els encarregars deis
afers administratius i económics que
afecten direcramenr als diplltars. Tors
els membres de la Mesa s'elegeixen per
un període de dosanys i mig, ésa dir la

meitat de la legislatura.

El nombre mínim de diputars que
es requereix per formar un grup polític
és de 23. Aquest nombre mínim es
rebaixa a 18 si els diputars pertanyen <t

dos Estats membres ia 12 si pertanyen,
a tres estars membres. En l'acrualitat,

tors els grups estan compostos per
diputats de varis estars membres.

Malgrat que s'mribueix un cert
nombre d'esconsdel ParJament a cada
un deis Estars membres, el ParJament
Europeu és una institució essencialment
comunitaria mesa la seva composició.
Representa els pobles deis Estats
membres de la Unió Europea i eSta
comple-ramenr imegrat. És a dir, no
s'organitza a través de seccions
nacionals, sinó a través de diferents
correnrs polítiques agmpars a escala
comunitaria.

L1 Mesa es reuneixsovint amb els
presidenrs deis grups polítics del
Parlamenr Ellropeu (equivaldrien a la
"Junta de portavoces" del Congrés
espanyol) i tors plegars fonnen el que
s'anomena la "Mesa ampliada" que es



LES NOVES
COMPETENCIES DEL
PARLAMENT EUROPEU

Les compelcncics del Parlamenl Europeu han estar,

tradicion:l1ment, el cOnlrol polílic, el poder pressupostari ¡el

poder legislatiu. El TrJctal de la Unió Europea ha augmemat

considc.:mblemt'nl aqucsLS poders, principalment per donar

resposla a I'anomenat"deficit democratic" de les instilucions
COI11Unil:)rics i del procediment legislatiu c1issenyat pelTractal

de I(oma. El Tractatde Roma se centra, essencialmenl, en la

participació Jil11iweia del Parlament, malgrar ser I'única

inslituci6comunitflria, elegida persufragi universal i dirccre,

t:n el procésdedecisi6comunitari ¡en l'eleccióde la Comissi6

Europea. En general es pot afirmar que s'ha produ'it un

rcfof\amel1l dcls proccdiments institucionals comunitaris

COrran! deIs Estats mcmbres.

En primer Jloc. el Traclar de la Unió

I Europea refor,:>, els poders del Parlamenr
a I'enfollir els seus poders de conrrol
políric i fínancer sobre la Comissió,

Des de la crc::tci6 de les COl11UniUlIS Europees el
Parlamcl1t ha cxercil les funcions de control polític sobre la

Comissi6 en 1.1 mesura que poI plantejar una moció de

CCll::¡ur::1 que. de pro~pcrar,comporw el cess~\lnentdetolSels
scusmcmbres. El Parlamcntésl'única insliluciófacuhada per

ccssar c1s mcmbrcs de la Comissió l11i{jan~:.mlllnamoció de

CenSllí.1. La Combsi6 només respon davam del Parlament.

Cal asscnyalar que el Parbmcnt encara no ha recorregul a

aque:;l pro<.:c:c1imcl1l, pl::ro manréul1 cOIltrol permanel1lsobre

\,1 C0l11issi6 mi¡janc;ant preguntes escritcs i interpel.lacions

orab que..: aquesta ha ele respollc!re. Els curodiputals ("Imbé

formulen preguntes al Consell i ,11 presiden! en exercici del

onscll.

Ambel Tmcl~llde la Unió Europea, peró, s'han enfortil

cls poclclb de cOl1lrol POlilic que el Parlnmenl ré sobre la

Combsió lnitjan~ant la cre:lció de comissions d'enquesrn i la
doble invcstidur;:¡:

- En concrel,t:lTractmde la Unió reconcixal Parlamenr

el drcl de constituir comissions temporals d'enquesl<l per

eX~lIninar aLlegad ns d'infraccions o d'una adminislració

dolcm~1 en l'aplicaci6 del Drer comunitario

- A més. en el Tractat s'eslableix que el Parlamenr
Europcu imervingui en els processos de designació de la

Comissi6 i del seu presidem pels caps d'eslat i de govem.

Ab:í, un cop els Est~lIs membres i el presidenl de la Comissi6

hagin designat les personal il"ltS previsres per nomenar com a

mcmbrcs de la Comissi6, se sotmClran coLlegiadamcnt a un

VOl d'aprovació pel Parbment. En cas de decisió favorable,
els memhres de la omissió ser:lI1 aleshores nomen:.Hs de

comú acord pelsgo\'crnsdels Eslats membres. Previamenl, el

P~lrlamt:'m h¡IUnl est:lt consuh:n sobre la persona1ilat que els
caps e1'estal i de go\'em lenen previsl proposarper nomenar

C\J{LESA. GASOl.JIIA I BÓH.'I
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coma presidentdela Comissió. Coma conseqüencia d'aquesta

nova competencia del Parlamenr. sera necessari que hi hagi

una valoració i un consens polític imporrant en el si del

Parlament i amb el Consel!.

En segon lIoc, el Tractar ele la Unió

I Europea suposa un nou pas endavanr en
el reconeixemenr, encara que de manera
limirada, d"un poder legislariu efectiu del
Parlamenr amb la introducció del
procedirnenr de codecisió"

Originariament, el Tractar de Roma limitava la

participaci6 legislativa elel Parlamenr a la formulaci6 de

dicd'lmens no-vinclllants en el procedil1lenr de consulta.

L'Acta Única Europea va illIfocluir, amb l'anomenat

procedimenr de cooperaci6, un refor~alllentprimer del po

der legislaliu del Parlament. En síntesi, aquesr procedimenr

obliga el Consell a aprovarper unanimiIar les decisiollssobre

les que el Parlament hagués dictaminat negarivamem.

El procedimem de codecisió, a diferencia elels dos

ameriors, esrableix la possibilitatqueel poclerdedecisi6 sigu i

compartit en regim d'igualtat entre el Parlament i el Consell.

En coneret, prevell que en cas que el Parlament rebutgi o

esmeni la posiciócolTIuna del Consell,s'inici:iun procediment

d'aproximació al si d'tlll Comite ele Conciliació que s'ha ele

comprometre a apropar ambd6s punrs ele vista. En cas de

desacord entre les dues instimcions, en el si del Comite de

Conciliació. I'acte no por ser adoptal. S'ha previst, pero, la

possibilitat queel Consell rellanci el procedimenr. confirmant

aixi la seva posiciócomuna iincloem, si és el eas, les esmenes

del Parlament. Aquesrconserva aleshores, en casde persistir

el dasacord, la possibilitar de rebutjar el rext, pero no ele
propasar esmenes.

Amés, el Traclatde la Unió Europea ha atribu"itull "dret
d'evocació" al Parlament. ésadir, la facull<irqueel Parlamenr

sol.liciti a la Comissi6 que presenti una proposra sobre un

assumple. que a judici de la major pan deis membres del
Parlamenr requereLxi radopció d'un acte comunitari per a
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I'aplicació del Tractat. Aquesta possibilitat abans només la
tenia el ConselL

Finalment, el Tractat de la Unió Europea ha introdu"it
altres novetats en el marc elel refon;ament deIs poders
eI'aquesta institució ¡e1el refor\=amenr deis seus mecanismes
i mitjal1s eI'acció a rravés, concretament:

-de I'augmem dels SUPÓSilS en que es requereix el
procedimem de dictamen confonne: el Tracrat de Roma
estableixquepera !'adoJXiódecerteselecisionsCperexemple,
I'ampliació de la Comunirat i la conclusió de certs acorels
internacionals) és necessaria la conformitat del Parlamento
Aquest proceeliment, anomenat del dictamen conforme, ha
estar estes pel Tractat de la Unió ELJropea a d'altres amb¡ts,
comsón:

- les disposicions relatives a la uniformització deis
procedinlents de VO[ al Parlament

- la definició de les missions, objectius, prioritats i
organització deis fons estnlcturals

L'Europa de by Balasch

-la creació elel fons de cohesió económica i social
-elsacorc1sintemacionalsquecreinunmarcinsrirucional

específic, que tinguin implicacions pressupostitries notables
per a la Comunitat, Oque impliquin la moclificació eI'un acre
legislatiu adoptar segons el proceelimenr nOll ele codecisió.

- del elrer ele perició: el Tractat de la Unió Europea
reconei.xa totciurada de la Unióoa qualsevol persona física
o jurídica que hi residei.x..i. el dret de petició davant del
Parlament Europeu.

- de la creació del Defensor elel Poble o Síndic de
Greuges: el Tractatde la Unió estableix que el Parlamenr ha
ele nomenar un mitjancer o Sínelic de Greuges a qui els
ciutadans ele la Unió o les persones físiques o juríeliques que
hi resideixin es puguin adrepr si es consideren vícrimes
d'una mala administració en les accions ele les institucions o
deis organs comuniraris.



,
LA COOPERACIO
INTERCULTURAL, ,
REALlTAT O FICCIO

És 1110[( ingenll pensar que

aquesta situació la canviaran els poelers

polítics ¡ económics que l'han generar,

o en el millar deis casos Jlhan permes.

És per aixo moll important el paperde

les ONGD, com a morord'un moviment

d'opinions crítiqlles i de transmissió

d'informació alternativa" S'ha de

plantejar la cooperaciócom un ajut a la

modernitat, a travéscle la reivinclieació

de la inclividllalització ielel dialegentre

cultures i no com él una imposició ele la

Illodernització, que implica la elifusió

de la tecnologia creada pel nostl·e moclel

económico Per aquest fet s'ha de dife

renciar la cooperació multicultural,
que significa que hi participen varies

cultures, de la cooperació
intercultural, on a més a més existeix

un flux c1'informació, eoneixemenrs i

respeereen totesdireceions. No podem

pretenclre que el nosu"e moelel ele

desenvolupament irracional sigui uni

versal, hem de partir de la realitar de

cada zona i anal' cap a un

desenvolupamemsostingutirespectuós

ambl'enrom.

internacional, aquesta quantita( és

tmalmenr insuficient imolt persma del

reclamar 0,7%. Peró la rendabilirar

d'aquests projectes, mesurada en millora
elel nivel! ele viela clels més necessitats

és molt baixa, en a19unscasossola ment

s'afavoreL,< les c1asses dirigenrs deis

pa"isos receptors, les empreses

executores elels projectes o els

funcionaris icooperants que elsgestio

nen. Elsestudis oficiososmésoptimisres

indiquen que Únicamem el 30% deis

recursos arriba als beneficiaris, mentre

que els més pessimistes no li

conceeleixen més del 100/0. La rcalital

ens indica que en molts casos aquests

recursos es destinen a projectes

incoherents amb la realitat del país,

peró en consonancia amb el nostre

model de desenvolupamem. Enalguns

cercles deis pa"isosdel TereerMón, ja es

parla d'una "hemorragia"deeooperants,

amb grans, mÜjans i pet.its projectes.

En unasocietatcapitalista com la

nostra, en principi un increment de la

competencia éspositiu, peróenaquest

C¡IS pOl ser-ha doblement. Aquest
ineremenr ele la demanda de recursos

per coopemció, generara. en primer
Iloe, un incremcnt de les doracions per

parr de les administracions i deis

ciuladans i. en segon lIoe, hauria de fer

augmenlar el control i la militar deis

recursos que s'hi deslinen.

Tot i que es destinen milers de

milions de pessetes a la cooperació

/24/

En elsdarrers anys, el nostre país

h;1 re'Jlit'Z:]( molrsesforcos perapropar

"c als nostres socis comuniraris,
intem'lnt huit.u els vicis i les virnllS

d'lIn~1 societnt "rica" económicament.
lOn deis a:,pectes que es pot considerar

po~itiu d'aquest apropament, ha estat

I'incremenr del nombre de persones
imeressades pels temes de solidaritat i

cooperació internacional. Aquest fet

ha generat I'apariciód'un gran nombre

de perites imitjanesOrganitz.acions No

G<lVemamemalspei Desenvolupament

(O:-JGD), que vénen a "competir" amb

~bcoopel1lntsestatals ¡lesgra os ONG D

tr:ldicionalment Iligades a I'església, a

causa elels poes recursos destinats per

les administraeions pÚbliques i deis

pocs donatius deis cimadans.

L1 Comunicat Europea, com una

de les gmns potencies económiques

l11undials i una de les principals

reponsables deIs acruals desequilibris

socio-económics entre els diferenrs

pobles. destina importants quantirars

de diners, per al tipus de

desenvolllpamenr que ella desitja pels

paYsos més pobres económicamenr, a

través d'un enrrellat de comissions,

direccions generals. convocaróries,

n0n11es ifuncionaris, desprésdelsqllals
es pot arribar a conei.xer el que Si ha

gastat, pero diñcilment es coneix com
s'han gaswl, i molt menys els resultats

obtingllts.
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L'AGRICULTURA EUROPEA EN EL
CONTEXT DE LA REFORMA DE
LA PAC I LA RONDA D'URUGUAI

LaurenceArgimon Pisrre. Maeve Doran Schifatti, Amo
nio Riañe i jordi Conejos van realitzar per primer cop a

Caralunya, concretamenr a Mollerussa (Pla .~d'Urgell), un
Seminari sobre les repercussions de la Ronda Uruguai del

CATI en els seCl:Qrs agrícola, industrial i deis se¡veis. O'altra

banda, Rafael Milán Oíez, assessor del Gabinet Tecnic del

Ministeri d'agricllltura i membre de Jlequip negociador

espanyoldela Ronda d'Uruguai del GATIha pronllnciatuna

conferencia a Lleida sobre "Els Acords del GATI i la seva

incidencia en el sector fruiter tl

l'objectill del Seminari, atansarals secl:Qrs interessars

el contingur del nou marc de comer~ internacional resultanr

d'aqllestes negociacions en el'si del CATI.

Tanmateix, cal fer esment ele manera especial a les

negociacions sobre el capítol agrario És per aLX:o, que el

Seminari va veler servir de canal d'informació per explicar,

no d'una manera excessivament tecnica, la imponancia que

pera I'economia mundial ipera Cataiunya, tenia la conclusió

de la Ronda Uruguai i la seva compatibilitat amb la Polílica

Agraria Comuna (PAC), aprovada rany 1992.

Així doncs, el Seminari, organitzat pel Patronar Carala

Pro Europa - Carrefour de la Comunitat Europea a Lleida, el

Consell Comarcal del Pla d'Urgell i la Oiputació de Lleida, es

va desenvolupar el dia 4 de febrer a partir d'una ponencia

inaugural sobre "El nOll context del comery mundial" a carrec

de laurence Argimon Pisrre, administrador principal de la

Comissió Europea en excedencia. Pel que fa a la conferencia

de Rafael Milán, a la Fira de L1eida va omplir el saló de

Congressos i la van organitzar el Govem Civil de Lleida i la

Cambra de Comer~ i Indústria, el clia 14 de febrer.

La intervenció de Maeve Doran Schil<ltti, cap de la
UniratAgricultllra iPesca de la Direcció General de Relacions

Exteriors de la Comissió Europea, es va centrar en una

exposició sobre la liberalització internacional del con;ery

agrícola i la reforma de la PAe.

O'altl<l banda,AntonioRiaño, vocalassessora la Secre

taria d'EstatperalsAfersAgrícoles iPesquers, va desenvolupar

el pum de vista de I'Adminislfació central sobre les

repercussions per a l'Estat espanyol de I'acord agrícola de la

Rancla Umguai del CATI. Riaño va ferespecial incidencia als
sectors frurícola, faITarger i ramader.

Finalment, ]ordi Conejos, sots-directOr general

d'IndÚstria de la Generalitat de Caralunya imembre del Team

Europa, va exposar e1s efectes que la Ronda Uruguai del

GATI pot tenir sobre el sector industrial cata la.



El GATT
é:s l'Acord General

I d'Aranzels ¡ Comere al

que perranyen
aClualnlent uns 11 7

pa'isos de IOt el món.
Preté:n establir les regles
del conler, Illundial 1

ull1lribuir a la
I¡beralilzació d'aquesl.
En les bllccessives rondes nego·

cicldorcsdd GATr, la Honda Kcnnedy,

la Honda Tokio,... no s'havia plantejal
1\:~tucJi e~pccíficdel SCClOr agrari, sinó

qll~ I~I pn.:ocupació era el comer\= ele

mcrcadcrit:s en gen<::ml. En la Ronda

Urugu:¡i, iniciada en I~any 1986, ¡que
ha dural (.'0111 ja sCfiap, finsel desembre
dc 1993, anycn C¡llees vasigllarl1acord,

lntcla l:l1lrC altres temes els específics

del pl'OH:ccionismc agr<lri. La Ronda

Uruguai ha SUPOSal una innovació pel

que raa inck}LlfC I'flgrk:ultura iclsserveis

din!' dc les llcgociacions lllullilalerals.
J.'agricultura cs va convertir en la clau

(k: la nt:gociaci6, i la Unió Europea iels

E.."iI~IL" Unil~, t.:n el:; péflSOS proragonisles.

Lessllcccssives ncgociacions eles

e1c 1986 V:ln cstar un rmcas i no es va

arribarais acords agraris ara establerts,

pol-*rpcrqucpcrprimercopesprcnien

scrios:ullcnt I"agricllltur.¡ i elsservcis, i

aixo compliC:1 les Solllcions.

\10 s'acccpt:lva I~I eompatibilital

ut:: la PAC :1I11b els st::us sislemt::s ele

prott::ccion ismc '-ers l'exte rior.

particularmel'lt els E.'ilaL~ Unitss-havien

oposat sbtcm3lic:llnent a la PAC i

rCdill11¡lvt::n I'obertura del mcrcal

t:uropcu.

C:¡J tenir en compte que

l'agriculLUra t'urope:¡ lé

aprox imad:lI11cnt 3~i - .000.000 de

consulllidor~ interiors amb alt poder

adquisitill i pertantlOtselspa'lsos volen

t:xportara la Llnió Europea.

A meitab dds SO s'aeeepÜ'! que

lols el p:(i,sos s6n responsables de la

situaciócxistenl en política '¡gí.1ria, i no

soIs 1:1 UE. No ObSt:llll er.l ciar que b

Unió Ellrope:l volia inc10urc c1ins els

acordsdcl GAl~rlaPAC. Peralrra banda

eo:b E,";¡alS UnilS reclamaven la supressi6

deds subsidis cn :Igricllhunt.

Elnovcmhre de 1989 es proposa

que:

-TOtes lt:s mesures de protecció

s'han ele lr.lnSr0n11aren dretsduaners i

oS 'hnn de suprimir en 10 anys.

-Els ajuts a la producció imerna

s'han de suprimir en 10 anys.

-Els ajulS a r exportació s'han de

suprimir en ; anys.

És obvi que aquestes propostes

eren inaccept<lbles per la UE.
Almateix temps, r augment deIs

excedents agraris comuniraris i la

disminuei6 deIs ingressos deIs

productor, entre altres problemes, fa

palesa la necessitaldruna refomla de la

PAC. La Herormadcla PACaprovadaen

maig de 1992, es centra en un canvi de

filosofia. EIs prineipis básics són:

-La reducci6 deIs preus

comuniraris en els productes agraris.

per així poder augmenrar la

compclitibitat vcrs les importacions, a

l'aproximar<Jquesrsalsnivellsdelspreus

intcrnacionals.

-Heduir el nivell de la protecció.

-Compensar als productors la

disminuci6de prells via ajuts c1irecres a

les rendes, queelam limit<lts per la

qualllital prodll'ida.

El sector deis cerea!s fou el pri

mer en ser reformar. La reforma

(raquesta OCM té una conseqÜencia

immediata en els sectQrs de carn de

porquí, aus i ous, ¡a que els sellS preus

depencn deis preu5 deIs pinsos.

Pels demés seetors ramaders

s'aplie¡¡ el mateLx principi: disminució

deis prclls compensada amb ajuts

SOlmesos a una reducció de la

produceió. TOl i aixítambéels preusde

la caro ele vec!ella iovíes veuen afeetars

per la reelucci6 del preu deis eereals.

Hiha hagutOCMnorefomlades:

fruites i honalisses. vi. oH d'oliva..

Aquesta nova sinlació deLxa la

Unió europea en una millor posició

d<lv;:lI1l les discussions de la Ronda

Umguai pero, era necessari un nou

requerimem: la Unió havia d'assegurar

que aquesrs sistemes de compensaci6

directa a les rendes no haurien d'estar

subjectes a la reducci6 obligaroria.

En la cimera del GATI en

desembre de 1991, el director general,

Arthur Dunkel. propasa un projecEe

d~Acta Final amb la pressió d~Estats

Units i els seus imeressos, i per tam no

va ésseraccep(ada perla UnióEuropea.

Així ,amb els protagonistes deIs

principals punts de fricci6, Estats Units

i la Unió Europea, varen continuar les

negociaeions bilaterals finsque totsdos

van arribar a un acord.

Posterionnent, el23 denovembre

de 1992 s~arriba a un pre-acord parcial

entre la UE i els EEUU, conegut amb el

nom de uBlair House-, que es va signar

en Pedifici d'aquest nom aWashington,

que va suposarla basecle l'acord aen¡al,

i que fou el segÜel1t:

-EXpOJ1acions: Pel quefaalscom

promisos d~exportacions, els

eqlJivalents aranzelaris han ele elismi

nuirentre un15 ¡un 36%en els proxims

6 anys.

L'equivalentaranzelari ,consisteix

.en la transformació en aranzels fixes de

totes les mesures, en frontera qu.e no

són aranzels, és a dir, r1prelevémentsrl

variables, calendaris a la importació,

etc.

-L'accésmínim: Les importacions

núnimes equivalents s'es(ableLxen en

un 3% delconsum imern el primerany,

que conduid. a "obertura deIs

contingenrs aranzelaris obligant a unes

imp0rlacions el primer any.

-El suport in(em: Tenintencompte

la classificació deis ajurs si pertanyen a

la caixa verda o ambre, solament es

;\hF\T DORA:\ Al CO~T:'T [)IA'\TO:\10 RIA!\O



restringeixenelsaju15delacaixaambre.
La caixa verda inc10u ro15 aquells aju15
que no perrorben el preu deis
producres,com són assessoraments,
[Iuita contra plagues, plans alimenraris
etc; aques15 ajurs no es reduiran.

La caixa ambre inclou els ajurs
quesí poden pertorbar, o bé, ho fan, els
preusdels productesons~apliquen. En
aquesrs, elsuportha de reduir-seen un

20% en 6 anys, en aquesr pre-acord el
percenrarge es va fixar producre a
producre.

Es crea un mesura fictícia: elMGA
(Mesura Global ele l'Ajur) que és la que
s~ha de reduir i equival a:

(preu inrern - preu extern) x
camirar produ'iela = MGA

-La Clausula de Pau, només
acordada enrre EEUU i la UE ,
compromer EEUU a renunciar a les
peticions amb la UE duram els 6 anys
ele transició.

Tor i aquest pre-acord els a[tres
pa'isos i fins i totels Estats Unirs creuen
que la VE no ha aberr encara prol! els
seus mercars.

TanmateL-x, la UE rampoc esl<\
d ~acord amb moltes de les restriccions

a que la volen sormetre. El 20 de
serembre de 1993 els ministres d~afers
extrangers id ~agricultura demanen a la

Com..issió que c1arifiqui aquest i alu'es
punts amb els 3mericans, a fi de
conc1oure les negociacions agraries en
el GATT. COlll a resultar d~aquesres

c1arificacions la Unió europea obté les
segÜenrs concessions:

Accés als mercars: El pum de
desavinen\,a entre els EEUD i la VE és
1~augmem de les importacions del 3 al

5% del consum intern el 6e any, així
com el fetde poder inc10ure en aquest
percentatge grups de producres. Per
exemple si s'agrupen rotes les lIavors
croleaginoses incloent-hi ¡-oli d~oliva

O per contra ha el'ésser un 5% de cada
oli. Finalment s'accepra la proposra

comunitaria del percemargesobrecada
oli, perórambépercerealsicam, podenr
aOO minimitzar l'impacre de raccés
obligatori.

Quam a fruites i verdures el
percenratgeques'aplica ésen el conjunr
ija escompleix actualment, manreninr
se llns preus mínims el'entrada.

La base de calcul és el període
1986-88

AiXí la UE accepta el compromis
encara que raccés mínim afecti a
productes com: b1at, el conjunt de les
cams, llet en pols, manrega, fonnarge i

ous, que nns i rot suposaran quanrirars
acceprables dins la Comuniral.

Exporracions: EIsvolums inicials
seran calculars amb la mirja deIs anys
1991-92. Si els volums exporralS en
aquest període han esrar molt elevars
s'accept~1com a períacle de referencia

1986-90, de manera que al final del
període de 6 anys la disminució del
volum ha decorrespondre al21%, així
la Unió Europea PO{ exportar en els 6
anys més volum del que es preveia en
el pre-acord. Enelcasdel vi, la Comissió
demana poder incioure en la m..itja del
període 1986-90, la base del cálcul,a
E~pal1ya i Portugal, i així assolir en els
sis anys, un volum d~exporracióde4,4
milionsde hl persobre ele J!esrablerren
el pre-acorel de Blair I-Iouse.

Clausula de Pau: E[s Estars Units
han acceprarque la Clausula de Pau por
perllongar-se nos a més de tres anys
després del 6 aoys esrablerrs en Blair
House. Tor i ai.xí s'accepra que por
haver canvis si així s~acorda en noves

negociacionsdel GATIque s~ iniciaran
el cinque any després de l'acord.

Suporr intern: Disminució en 6
anys del 20% del supon, amb base de
calcll[ e1el període 1986-88, que com
porra una ratificacióde la reforma de la
PAC i una disrribució deis ajurs.

Quanra Espanya són di importanr
relevancia els seguenlS pun15:

-Fruites i verdures:
Agreganr lesxifres, la imporració

és en canjunr superior al 5% i per rant
no tenim perque abrir més els nosrres
mercats. S~accepta que el sistema de
preus de referencia és 11l0lr vu[nerable
i per ranr aquest desapareixera i
s'utilitzara un sisrema no aracableen el

context del GATI.

Consegueix els preus d'entrada
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mínimsror l'anyamplianraixiel perícxle
de protecció perromaque15, cogombres
i carabassó.

-L~oli d~oliva:

En aquesrseclOrno cal augmenrar
les importacions pero sí disminuir la
prorecció al'exporració així COl1l disl1l..i
nuir exporraciol1s sense augmentar [es
existencies en l1lagatzem.

-Pel que fa a les oleaginoses:
Espanya ha de reduir la superfície de
girasol, pero és posiriu. ja que amb
aquesrsector haviem perdurdos panels
i en un principi es preren.ia eliminar ror
el supon.

-Respecre el vi: S'ha eliminar el
preul1línim per poderexporrar, així es
pretén aquesres exponacions
augmenraran al disminuir els ara~zels

amb pa'isos com elJapó.
Augmenra en un cert nivel! la

prorecció de les denominacions
d~origen.

-Manrenir POCM del piaran, que
ens beneficia davanr Ilatinoamerica.

-Ten.im la seguretat que en les
OCM enc<lra no reformades es
mantindran els ingressos deIs
productors, i les preferencies deis
producres comuniraris, així com les
mareLxescondicionsdefinan\,,:ullenrque
en e1s demés sectors.

La Ronda Uruguai ha suposar en
conjunt un acord posiriu per la Unió
Europea, ja que les mesures dures ja
s~han pres amb la reforma de la PAe.
També és importanr I'acceptació ele [a
nova Política Agraria Comuniraria en el

marcdel comer\, mundial, resulranr, ara
per ara, compatible amb els acords del
GATI.
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,
CAVA CATALA
CAP A EUROPA

La imlÚs(ria farmaceulic<I de

Cawllloya, d vi, d cava, la Cl.;:fVCSa, el

St;'<:lClf del ll:xtil. la indÜslria pelleter;¡.

el malcrhll I1H:díc, químk, la Iidwció
d·()hn:spúhliqlll.'sid·al(rc!'t~rvcistenen

un gran futur en ds difcrcnts l11ercats

dcbpaYsosc.!e la llnióEuropea(LE),ILa

rcducc.:ió d':lnlllzt.:Is, en alguns casos

finscl ;()OA" i lesdiferc:ntcs clcvalucions

dc la moneda espanyola han fe! del
GATrungr'Jnclcmcnt pera Cmalunya,

segon.':ó.lorcli Conejos, sOl."i-direClOr ge
neral d'lndÜslria de la Gcneralitat de

Cilwlunya.

Conejo::;, que a més ,1 més és

mcmbredd Te.lm Europa -integral per
gru psd'expens ¡especiaIistesen temes
cOl11uiwris- Vil pnrlar d~ls <lnlecedents

del GATl' i ello: la sc.:v::l complcx..ital, clels
rc:-.ult:us de la Ronda d' ruguai i eom

af~ct:l :1 b inclúslfia catalana i dd seu

futllr. qÜeslió que e~ va v~ure :1mb

optimi6lTIt:. durant el Seminari que es

va organitzar a Mollcrussa, sobre les

rc.:p~rcllssionsdela Roncl'l Uruguéli idl

CAT!'.

L'cxpert en lemeS comunitaris

ílpo:-.ta per un major rise pel que f:1 a la

innovac.:ió, reciclalge i invcstigació per

pan deis ct11pl'csaris i inclllstrials

calalans, :1t11b I;¡ l1nalili:lt de pOlenciu

I'exporl:lció deis producles i serveis
catalan:; arreu delmón.

Durant la sevaxerrada esva refe

rir als més d'un centenar de p~¡'isos

c1':lrreu delm6n que ja pOrlen 8 rondes

de negociacions. iniciacies ab. Habana

I'an}' 19·17. per cercar I':unpliació de

cOmen: imt:macional i la supressió ele
dllanc~ i a mt:s que ara ~s un bon

moment perla inl roducci6de produClCS

i servcis c:lUllans en aquesles zones.

Els gmps ciominants :Ictuals són

e1s 1::S(~lIs Unit.... japó i el sudest asialic i

la nió Europea. TOl i aixo. per

t'ellropcista Conejos. !los'ha de perelre

de viSla els nous pa'isos emergenrs que

volen teoir el seu paper: Singapur,

Indonesia, Xina, Taiwan. Així, cal

prenelre acords i lenir unes regles per

negociar i per formar pan cl'aquesra
xarxa comercial. D'aquí I'intenl deis

Acarels Generals del GATI.

El tema c1au, per Jordi Conejos,

és que hi ha la creen~a que hi ha un

major comere internaciamll i 2.000

milions de nous consumidors. Aquest

fet elóna pas a l'intent d'obrir més les

rebcians camercials i com acontrapar

tida amajorobertura.mésguanys. Pero

I'obertura comercial planteja problemes

per la qual cosa cal que exiSleixi una
<lutoritat mundialdecomer~ambregles

comunes i aceplades per 100S.

També es planteja comen~ar a

rebaLxar aranzels nns arribar a la

liber~¡Jització i "eliminaciópaulatina de

les barreres deis ar<1nzels que graven

e1s producles.]a ha come~l la rebaixa
en alguns sectors i d·ai.xó, i del

reofor~mentde la qU:¡Jit3t. és del que

s'han de beneftci:u els fabricanls a

proeluclOrs i els seus respectius p'fisos.

La Ronda Umguai ha refo~lUna

majar liberalització del merCal mun

dial, un major componnís enlre els

principals aclOrs i ha estat positiva: pels
conslll11jdarsque tindt<ln majorgamma

d'elecció ¡pagaran menys, pels
productors donar Jlincremenr de

mercars; i pelscontribuents,ja quehi ha

més subvencions.

Aquesl Seminari del GATI a
Nlollerussa el va obrir la francesa

Laurance Argimon que es va referir,

durant la seva ponencia, aquequalsevol

persona oempresa jJOlexponarserveis

des del seu país cap un altre de la Unió

Europea detres formesdiferentes:obrinl

un establimenr en el país que es desilgi

oferint el serveis transfrontera, com per

exemple molts lipus d'assegurances o

bé que el consumidor es desplaci a

adquirirelservei al paísquevol, exemple

el turisme, operacions mediques i
d'altres.

Per I'expena en lemesde política

comercial, aquests tipusdeserveiss'han

ele tenir l110il en comple i s'han de po

tenciar. A més s'ha de procurar que els

acors bi!aleralsquepotsignarqualsevol
país amb un altre, alie de la UE, no han

de ser eliscriminatoris per la resta i -aBo

que s'ha d'anar pensant és en

I'alliberament de serveis i cOl11en~ar a

privatitzar monopolis (transpons aeris,

telecamunicacions, energies i d'altres).



/29/

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,
TRIBUNA ECONOMICA

EL 'OC ESPAl ECO. ·ó:..nc ECROPEl-

Aquest nou mercar aglutina 380 milions ele ciUladans
i suposa més del 40 per cent del comer<; mundial, per sobre
de111'; percenrd'Estats Units(EEUU), ie19percenrdel]apá.
Tanmareix el EEE és superior al mercar que confomla el
T1d.ctarde L1iure Comen;entre EEUU, Canada iMexic. Aquest
mercareu ropeu ha enrratamb un anyde retard per la negariva
ele Su'issa al seu ihgres.

L'l de gener d'aquest any va enrrar en vigor l'Espai
Económic Europeu (EEE), el mésgran mercarcomú del món,
enrre la UE ieis sis pa'isos ele l'Associació Europea de L1iure
Canvi (EFTA): Austria, Liechrenslein, Suecia, Finlandia, No
ruega i Islandia.

CAP PAís COMPLEIX ELS REQUrSITS DE
MAASTRICHT

FRAJ'IKFURT SERÁ SEU DE U;,\STITUT

~IO:'{ETAR[EUROPEU

Cap país de la UE compleix en I'acrualirar els requisits
de convergencia (en preus, tipus d'inreres a lIarg termini,
deficit públ ic ideure públic) esripulars a Maasrrichr. De fer, hi
ha hagut un pas enrera ja que només quatre pa"isos
(Luxemburg, Irlanda, Fran~a i Regne Unir) sarisfan un deis
criteris, quan fa un anyque sis sociscomuniraris presenraven
com a molt un incompliment elels inelicadors economics de
convergencia, siruanl-se la xifra a ser Pany 1991.

L'InstinlrMonerari Europeu OJ\1E) iniciara la seva activitar
a la localirar alemanya ele Frankfult. El Tractat ele Maastricht
va crear aquesta instititució entre el banes centrals nacionals
responsables de la polírica moneraria ele caea país i la seva
tasca és la de preparare! elarrer pas per la Unió Economica i
Monetaria.

La proposta ele Delors preveu un emprestit anllal de
8.000 milioos d'eclIs (un bilió i quarr de pessetes) fins I'any
2.000, obtinguts a través del mercar de capitals. Uns altres
12.000 milions d'ecus seran coberts amb e1s pressupostos
ordinarisde la UE. Ambaquestesquantitatsesclesilja finan~ar

les grans xarxes d'infrasrrucrures, entre les que s'inclou el
projecre de I'A VE entre Madrid iBarcelona ila seva (onnexió
amb Fran<;a. Amés a mésel Pla Delors vol engegar mesures
per la creació d'un enrorn económicesrable amb una redllcció
deis pressuposros esrarals, la flexibilirat deis salaris i els
incenrius fiscals.

L'arur ha esdevingur el principal problema de la
Comunitat. Aixídones, elscapsd'esrat i degovern dels~dorze~

aprovaven a la darrera cimera de Brussel.les el LLibre Blane
sobre l'Ocupaci6, el Creixemem i la Competitivitat, elaborar

pel presidenr de la Comissió, el francesjacques Delors, que
recullles línies economiques eswblertes a Maastricht, ¡que
pretén estimular el creixement, La competitivirat ¡la c;'eació
de [reball.

ESPAJ'NA ÉS EL PAIS AMB MÉS ATlJR DE

LA UNIÓ EUROPEA

EL LLIBRE BLANC, UNA RECEPTA

CONTRA L'ATUR

Espanya fouel paísdela Unió Europeaqueregisrra més
arur I'any 1993, amb un augment respecre 1992 ele 659.000
elesocupars, el que suposa un índex d'anlr del 23,S per cent
de la poblacióacriva, segonsdadesde l'Oficina d'Estaelístiqlles
de la Comunitat Europea (Eurostat). En aquest matei.x períoele
(de desembre del 92 a c1esembre del 93) I'índex mitja
cornunirari va assoJir el 10,9 per cene

Malgrat tot,la financiació del projecre del presidenrde
la Comissió ha despertar la inquierud entre els caps d'esrar i
de govern, i ha provocar les crÍ[iques deis economistes i
analisres més liberals pel proragonisme de l'Administració en
derrimenr del supon més decidir de ]'inici, a I'iniciativa
privada.

Les xifres comunitaries gairebé no varien de les
elaborades per l'Instirur Nacional d'Esradístiques (Ji\TE), a
lfavés de l'Enquesra de PobJació Activa (EPA), en la que sinla
la taxa d'aruren e123,9 percentde la població activa, ésa die

3.682.330 desDcl'!)"'s.

Segons daeles ele I'Eurosrar, el 1993 la mitja anual de
e1esocupars ele la Unió Europea arriba als 15,8 rnilions de
persones, querepresenra un incrernenrd ' 1,9 rnilionsrespec
re Pany 1992. Les alces més forres s'han registrat a Espanya
(659.000), a Aleman)'a 054.000), a [¡Mia (235.000) i a Fran~a

(210.000)
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el degenerde 1994 entrava en vigor l'Espai Economie

Europeu (EEE) amb for~a retard respecte al calenclari previst,

degut al resultar negatiu del referendum suís sobre aquesta

qüestió. L'EEE es va concebre com un pas intermedi per la

plena inregrnciódels pa'isosde I'EFTAa la UE. Quatred'aquesrs

P<Úsos presenten la sol.licirud d'adhesió a la UE: FinUmdia,

Austria, Suecia i Noruega.

Amecedents i conseqÜb'Cies

quasevol proposta. Els 12 pa'lsos lenen ara 76vors ia partirde

1'1 ele gener, els 16 pa'lsos tindran 90 vots. Finalmenr, els

e1arrers dies ele rnar~ es va arribar a I'aeord c!'adhesió, eedinr

als planrejal11ents deis 23 vors "pe! bloqueig c1'Acorels" que

reivindicaven EspanY<l i Gran Bretanya.

Finlandia i Austria no ho van fer abans per raons

polítiques ja que la UHSS no hauria permés que aquests Estats

amb statuS de neutralirat, acorc!ats després de la II Guerra

Mundial, s'incorporessin a una organització occidental com

l'Europa Comunitaria. Noruega és també un cas particular

Glr, en un detemlinar moment, ja havia negociat la seva

enfrada ;:1 la Cee, el 1972, pero un referendum, convocat a

I'efecte, va resultarnegatiu pera laseva incorparació. Suecia

\'a demanar Pingrés a la Comunitat Europea el juliol de 1992

¡Austria 1'1 de juliol de 1989. La propasta del Govem de

Finl:tndia s'haura de sometre i sera aprovada per referendum

nacional.

.J \,"IEl! SOLA:\A

Ara que les negociacions amb els 4 Esrars candidars han

arribata bon port, desdel pu ntde vista eomunitari II'ampliaió

d~ la UEserii for~a positiva, excepte Finlandia, els candidars

s<::ran contribuenrs neIs -és a dir, aporraran més diners deis

que rebran-. La Comissió Europea avalua aquesta aporració

neta en 1.600 milions d'eclls anuals (lIns 253.600 milions de
pessetes).

L'ampliaciÓ de la Unió Europea s'ha fel

I després d'una inlensa negociació en que
ha ligUl com " d"les delenninants 1'1 i el
30 de m"re que s'han "rrib"l ,,15
compromisos d'ampliacíó. Primer van
entrar el la UE Suecia, Finlandia i Austria i

a n ti<; mes "lorueg". Espanya, Portugal,
Italia, Gran llretanya i Grecia han tingut
papers determinants, per diferems motius.
en aquesta la. ampliació de la Unió
Europe,1. P0l1ug,,1 i Itali" ,·an fer costat, en
un primer moment. a Et)panya i Grecia va
suggerir la ¡(-"mula fin,,1 CJue s'ha "prova!
per I'emrada de '\oruega.

El Parlament Europeu haud de debmre i votar, en

s<::ssió plenaria, ds Iraclats d'adhesió deis 4 nous pa'ísos 

Austria, Sucia, Finlñ ndia iNoruega- que han eStal accptalS pel

Consell de Ministres Europeu en la reunióque va tenir llceel

30de marc; passal ala cilllat de Ioannina, alnord de Grecia.

EI54 nOtl "paYsosqueenu'en a rormarpan de l'Europa deis 16,

a partir de Ji 1 ele gene:r de 1995, hauran de comptar amb

Paprovaci6 del P;:lrlament Europeu, amb un mínim de 260

deis 567 clipUf;:l{S i després amb el vor favorable deis seus

respeclius pa'isos, a Iravés deIs seus parlamcnrs i en, alguns

d1ell també s'hallf3 de ralificar a ll1lvés de referendums

vincubnts, que provablement es faran a la tardar. A més el

nou Parlamcnt Europeu, sorgil després de les eleccions de
juny, també haurí'i d'aprovar j ladhesi6 definitiva.

En el cnsd'E."IJ:lnya Icsconclicionsde J'adhesiópassaven

per l'ampliaci6 de 1:1 s~V~t pesca, que fimtlment s'ha tanca!

amb J!incrt::l11~n(de.: 5.000 tones l11és de pesca de bacalla en

aigües de.: Noruega i pel sistema ele bloqul:ig deis Acords ele
la UE pels que s'ha ~Iprova( que es necessitan) un nombre

l11ínil11e1c VO(S fixtltsen 23-de 3p:ú'sos quesul11in l11ésde 100

l11i1ions c1'habit~ml:;-. Aquesta mesura durdf~1 t:m sois un

lemps raonable i de~prés seran necessaris 27 VOIS per frenar
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~uEB D EL PODER
ALAUE

NORUEGA AUSTRIA FINLÁNDIA suECIA ESPANYA

MEMBRES ESCONS AL
POBlACIÓ 4,3 7,9 5 8,6 39, 1 COMlSS¡Ó PARLAMENT
(en mil.lions) EUROPEA EUROPEU

DENSITAT EBPOBlACIÓ I3 90 15 19 78 1 15
(Hab. / Km2) NORUEGA

URBANITZACIÓ 70,7 55,1 61,8 83 91,4 Q(%) 1 20
VOTSEN

AUSTRIA

CONSELL 3 4 3 4 8

~DE MINISTRES
161

SUPERFÍCIE FINI.ÁNDIA

(en Km2) 324,219 83,835 337,030 449,964 504, 750

BAl.AN9\ ~ 1 21
COMERCIAL
(en mil.lions

- 3, 678 -702 - 2, 998 - 2, 549 -135 SUECIA

de dólars)

Pffi p~r Capita 20,285 15, 710 19,204 19,639 8,078 D 2 64
(en dólars)

ESPANYA

SegOllS clades de I'OCDE
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L'ampliació

NORUEGA
Gro Harlem Bnmdtland, primera ministra ele Noruega,

presenta a la Comunicar Europea la solicitud d'incorporaióel
25 de novembre ele 1992. "Ni un peix mésll

, sentenciava la
ministra noruega de Camere; ¡Transpon Marítim, Gene
Knudsen. Les negociacions de Norega amb els "Dotze" han

topar reireradamenr amb el mate ix obsracle (fios ¡'acord
definitiu) la pesca.

El Govern d'Oslo, enfrenratespecialmentamb Espanya

en aquesr capítol, ha fer de la congelació de les seves quores

pesqueres un 3ssumpte di interés nacional.

SUECIA
Ingvar Car!sson, aleshores primer mjnistre suec, va

presentar la solicirud d'adhesió 1'1 ele juliol de 1990. L'acrual

primerministre, Car! Eildr, va acollirfavorablementel Tractat

de Maastricht iafirma que Suecia es trobava en c1iSp?sició de

participar activament en la nova Unió Europea.

El Govern ha fetele la seva futura concliciócleconrribuent

ner(país que aporra a les arques de la Unió Europea mésdel

que reb-) el prinipal argument per obtenir un escalonament

de la seva aportació al pressllpostcomllnirari. Arnés d'exigir

que les zones subartiques del país es beneficiessin de les

ajudes regionals, Suecia ha reclamar sllbvencions per la

renda deis seus agriclllrors.

~

AUSTRIA
EI17 de juliol de 1989 el ministre diExteriors d'Áusrria,

Alois Mock, presenta, en el nom del seu Govern, al consell de

Ministres de les Comunirars Europees la solicinltd'adhesió a

la CEE. Paral.JelamentÁustria ha reclamara la Comunilatque
li sigui reconegurPestarur internacional de paísamb "neutralirar

permanenr".

La delegació austríaca ha exigir un tracre especial pera

tres capítols: transit de camions, ajudes a I'agricultura i

residencies secunclaries. Respecte a l'agriculrura, Viena ha

demanar un períoele transitari per a I'obertura deis seus
mercats i ajudes compensatories.

~

FINLANDIA
EI18 de mar~de 1992 el president de la RepÚblica de

Finlandia, Mauro Koivisro, iel primerministrefinlandes, Esko

Aho, van presenrar la solicirud d'adhesió a la Comunitar.

Finlandia va centrar les seves reivindicacions en les ajudes

regionals a I'agriculrura, sobretot, a les zones artiques i

sllbarriques del país.

Amblaincertesaqueunajllstdelspressupostosagrícoles

de la Unió Europea repercutís negarivamenr en els ingressos

deisprcx:lucrorsi en elscomptespÚbUcs,11Execlltiu de Helsinki

va sol.licitar als "DorzeJ' un període de transició pel sector
primario
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El dia 9 de maig de cada any els ciUl'adans de
lOlS els estats membres de la Unió Europea celebren
el Dia d'Europa. L'e1ecció d'aquesla dala no respon
al caprici ni és, en absolut, arbitraria. Ben al contrari,
poclríem clir que el 9 de maig de 1950 marca el
naixementde les COlTIunilalS Europees idel que, des
de !'enrrada en vigor del Traclat de Maastrichl,
anomenem Unió Europea. Ales 6de la larda d'aquell
diadel ja lIunya any 1950, elministred'AfersExteriors
de Franc;a, Hobert Shuman va exposar pÚblicament
el pla que duria el seu nom: "Europa no es fara d'un
sol cap ni en tina const:nJ.cció de conjum; es fara
rrllljanc;ant realitzacions concreles que crein una
solidarilal de feL La Unió de les nacions europees
exigeix que I'oposició secular de Franc;a i Alemanya
sigui eliminada: l'acció a emprendre correspori, en
primer!loc,a Franc;a iAlemanya. Amb aquestobjectiu,
el Govern frances proposa dirigir I'acció sobre un
pum limilal pero decisiu : siluar el conjuo[ de la
producció franco-alemanya de carOO iacer SOla una
alla aUloritatcomuna en una organitzacióobena a la
participació deis altres paIsos d'Europa... aquesta
realització posara les basesconcretes indispensables
per a la preservació de la pau n

• Aquesl Pla va ésser
acceptat primerperAlemanya i, [Qlseguil, perBelgica,
Holanda, Luxemburg i Iullia, i va donar Iloc al
naixement a la ComunilalEuropea del Carbó il'Acer,
CECA, I'any 1951, que amb la CEE j la Comunilat
Europea de I'Energia Atomica (CEEA), constilUeixen
els lres pilars del que després hem conegUl SOla el
nomdeComunitatEuropea,ambuncontingUlgairebé
exclusivamem econórrllc fins que, 1'1 de novembre
del 1993 va entrar en vigor el TraClal 'de la Unió
Europea que incorpora a les comunilats preexistents
una dimensió polílica a través de l'esrabliment, per

exemple, d'una ciUladania de la Unióod'una incipient
Política EXlerior ide Seguretat Comuna. El vell somni
de RobertShuman idel seu inspirador,jean Monnel,
ha anal prenem cos lemamem i, si bé encara som
Iluny de la desitjada "unió de les nacions europees"
queShlllnan reclamavaara fa 44 anys, elllargcamífet
finsals nostresdiesens hi acosla cada cop més i, amb

I'esforc solidari de lolS els europeus, ben segur que
I'assolirem.

JADlf ROCA

Elsomnieuropeu rél1umsiombres. Lacre-d.ció

diuna Europa unida es fonamenta no solament en

els vinclesd'unió queeslableixen els estats entre si,
sinó també en la practica deis seus ciutadans.
L'europa solidaria de la que s'originen graos
quantitals de fans económics, en concepte d'ajulS i

subvencions, pensarles peral progrés de la societat
ha trobar el cancel' deis insolidaris.

D'aquellsqueaprofintat-sedelasevacondició
ele eiutadans europeus traeixen aquesr status des de

1'estafa i l'engany, generantuna COITU pció intolerable
en una societar democratica. Les institucions

comuniÜl.ries han reaccionar rard c1avant aguest
fenomen, manifestant-se 3mb moriu d1aquest,
tensionsentre, el ParlamentEuropeu i el Tribunalcle
Comptes, amb la Comissió. EIs estats, algunes

vegades, incapacos de lluimr efica~ment contra el
frau economic en el seu propi territori, han respost
de fonna desigual i insuficient per reparar el mal.
L'any 1989, el Parlament Brilanic estimava el frau
comunitari entre 2 a 6 bilions de lliures esterlines
anuals, cosa que sin¡aria la xifra entre un 10 a115%

del pressupost comunitari. També es deia que "les
copioses sumes que s'han perdut a conseqÜencia
del frau i de les irregularitats corneses contra la
Comunilal realUen sobre tots els conrribuents i
empresaris d'Europa, i aixo topa amb les arrels de
lessociet3lSdemocra tiques, basades en els principis
de drel idel seu complimem". Aixo és l'vergonyós".
La ComissióEuropees, a rravésde la Unitalde Lluita
conrra el Frau, I'any 1992 va deleclar 1.850casos de
frau, per un valor de 269 milioos d1ecus Cmés de
37.000 milionsde ptes.). Qualssevol que siguin les
xifres negres, ja que és moh difícil precisar-les, per
la propia natura fraudulenta d'aquestes, el greu
problema esta allí i la seva solució passa per un
major coorrol de les instirucions comuniulries i
estatals amb un reforcamenrdelsorganismeseslatals
direclamemrelacionalS en la Huila contra el frau, en
especial el Ministeri Fiscal, així cqm una major
conscienciació deis ciUladans en els parameu'es de
la solidarit3lque presideix una societat democratica
avanyada,comhadeserl'Europadelsnostressomnis.


